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توظيف إدارة المسؤولية الشاملة في إحداث الهدم الخالق من خالل الذاكرة التنظيمية
عمان-
 دراسة ميدانية في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّإعداد :غاده طه رفيق رفيق

إشراف :األستاذ الدكتور أحمد علي صالح
الملخص

هدفت الدراسة إلى توظيف إدارة المسؤولية الشاملة في إحداث الهدم الخالق من خالل الذاكرة التنظيمية في

عمان وبلغ عددها ( )7شركات تم التركيز على الشركات الصناعية
شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
عمان  ،وقد طبقت الدراسات على ()6
التي كان عدد عامليها ( -500فما فوق) بحسب تصنيف غرفة صناعة ّ

شركات منها وهي الشركات التي وافقت على تطبيق الدراسة ،تألف مجتمع الدراسة من ( )4700فردا من شاغلي
الوظائف :عضو مجلس ادارة ،مدير عام ،نائب مدير عام ،مدير /رئيس قسم ،موظف ،واعتمدت أسلوب العينة
التناسبية ،حيث بلغ عدد العينة ( )356عامال  ،وكان عدد االستبانات المرتجعة والصالحة
الطبقية العشوائية
ُ
للتحليل ( )350استبانة تمثل نسبة ( .)%98وتم اعتماد االستبانة أداة لقياس متغيرات الدراسة من خالل جمع

البيانات واستخدمت أساليب اإلحصاء الوصفي واالستداللي لتحليل هذه البيانات تمثلت بالوسط الحسابي ،االنحراف
المهيكلة باستخدام
المعياري ،اختبار  tوالتجزئة النصفية ،والتحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي ونموذج المعادلة ُ
برمجية  SMART PLS 3.3.3الختبار الفرضيات.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كانت أهمها :أن مستوى إدارة المسؤولية الشاملة كان متوسط ،ومستوى الهدم
الخالق منخفض ،ومستوى الذاكرة التنظيمية كان متوسط ،ويتبين من هذه النتيجة أن الذاكرة التنظيمية تتوسط فعال
أثر إدارة المسؤولية الشاملة في الهدم الخالق وأنها متغي ار وسيطا جزئيا لهذه العالقة وبالتالي فأن عالقة التأثير
تتكامل صورتها الحقيقية بوجود الذاكرة التنظيمية معهما بوصفه جزء من هذه العالقة.
تأكيدا على النتائج التي تم ذكرها سابقا قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كانت أبرزها:
زيادة التعاضد بين إدارة المسؤولية الشاملة والذاكرة التنظيمية والهدم الخالق من خالل تكوين منظومة تفاعلية
تكاملية بينهم ويفضل ان تكون هذه المنظومة عاملة على المستوى الكلي إلدارة المسؤولية الشاملة وليس على
مستوى ابعادها النها ستحقق أعلى تعاضد مع الذاكرة التنظيمية وينعكس ذلك على تطوير ممارسات الهدم الخالق

كوحدة واحدة او ببعدية .

الكلمات المفتاحية :إدارة المسؤولية الشاملة ،الهدم الخالق ،الذاكرة التنظيمية ،شركات الصناعات الغذائية في
عمان.
مدينة ّ

م

Employing Total Responsibility Management to Create Creative Destruction
Through Organizational Memory
-A Field Study in the Large Food Industry Companies in the City of AmmanPrepared by: Ghadah Taha Rafeeq Rafeeq
Supervisor: Professor Dr. Ahmad Ali Salih
Abstract
The current study aims to the employing of total responsibility management to create
creative destruction through organizational memory inside the large food industry
companies in the city of Amman; (7) companies. There has been a considerable focus
on the food industry companies which have total employees of (500 or above) according
to the classification made by Amman Chamber of Industry. Moreover, the studies have
been applied to (6) companies of the (7) above mentioned companies; the six companies
have agreed to apply the study terms. The study population consisted of (4700)
individuals of those who are employed as member of: the board of directors, general
manager, manager, head of department, and employee. Furthermore the field study has
applied the method of Stratified Random Sampling; the samples have been (356)
workers. The number of retrieved questionnaires valid for analysis has been (350)
questionnaires that number represents (98%). The questionnaire has been approved as a
tool to measure the field study variables through collecting data; descriptive and
inferential statistics methods have been employed to analyze these data. These methods
include arithmetic mean, standard deviation, T test and half split method, explanatory
factor analysis, confirmatory factor analysis, and the equation model structured using
SMART PLS 3.3.3 software to test hypotheses.
The study concluded to several findings, the most important of which has been that the
level of total responsibility management has been moderate. The creative destruction
level has been low, and the organizational memory level has been moderate. It is
evident, from these results, which the organizational memory quite intermediates the
effect of total responsibility management on the creative destruction; and that
organizational memory represents a partial mediating variable for this relationship.
Therefore the true form of the effect relationship integrates and is fulfilled by the
existence of the organizational memory side by side with the effect relationship parties;
and is considered an additional party.
In confirmation of the aforementioned findings, the field study presented a set of
recommendations; of which the most important ones follow:
“ Increasing the integration among total responsibility management, the organizational
memory, and the creative destruction through creating an integral, interactive system
among them.”
This system is preferred to work on the aggregate level of the total responsibility
management, not on the level of the dimensions of the total responsibility management,
in order to achieve the highest integration with the organizational memory; which is
going to impact on the development of creative destruction as a sole or onedimensional unit.
Key words: Total Responsibility Management , Creative Destruction ,
Organizational Memory , Large Food Industry Companies in the City of Amman

الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها

الشكل ( : )1-1مخطط عمل الفصل األول

3

اوًل :المقدمة
في ظل التنافسية العالية التي تواجه العالم بسبب أزمة جائحة كورونا  ,Covid-19حيث
ما تزال حاالت فايروس كورونا المستجد في العالم في تزايد  ,وال تزال القيود المفروضة على
الحركة بهدف احتواء الفايروس تؤثر بشكل متعاقب على سبل العيش وعلى القطاعات المختلفة
ومنها قطاع الصناعات الغذائية  ,حيث كان لهذه األزمة أثر سلبي بالغ على االقتصاد العالمي
فأصبحت تحتاج الشركات إلى أن تهتم في اإلبداع و االبتكار و التوجه نحو الهدم الخالق وتطبيقه
على أرض الواقع من أجل المحافظة على سير هذه القطاعات وتجنب التبعات االقتصادية لهذه
األزمة.
لقد أدت التغيرات السريعة ،والتطورات التكنولوجية الهائلة ،وزيادة عدد المنافسين ،واالنفتاح
والعولمة وغيرها من التحديات ،إلى تحديد قدرة بعض الشركات على البقاء واالستمرار في سوق
العمل (كسبة .)2015 ،وقد دفع ذلك بالشركات إلى االستجابة واحداث عدد من التغيرات الالزمة
لمواجهة هذه التحديات ،حيث بدأت بإعادة التفكير مرة أخرى في أسلوب العمل ،ولجأت إلى تبني
بعض المفاهيم اإلدارية الجديدة (.)Kivimaa & Kern, 2016
ويشير ( Nightingale, )2015إلى أن النجاح والتميز في بيئة العمل شديدة التنافسية
يمكن أن يتحقق من خالل تبني بعض المداخل التي تساعد الشركات على البقاء واالستم اررية ،بل
والتميز على المنافسين أيضا ،ومن بين هذه المداخل يسمى "الهدم الخالق" ( Creative
 ) Destructionوالذي صاغه العالم االقتصادي الكبير " شومبتر" في كتابة الرأسمالية
واالشتراكية والديمقراطية عام  ( 1942يوسف .)2015 ،ويرفض هذا المدخل الجمود والروتين الذي
تعمل به بعض الشركات ،ويتجه دائما إلى التطوير والتحسين المستمر لواقع الشركات واالرتقاء بها
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(الشاعر .)2016 ،وهذا يجسد تغيير مخطط ومنظم يقوم على ق اررات إلحداث تحسينات مرحلية
منظمة وق اررات واعية ومدركة تصدر ضمن برامج زمنيه دقيقة مبكـرة نحو الغايات المنشودة ( Hill,
.)2021
وحتى تتم عملية تفعيل الهدم الخالق بشكل أكثر فاعلية يحتاج إلى مستلزمات وأدوات ومن
أبرزها إدارة المسؤولية الشاملة ( )Total Responsibility Managementوالتي تعتبر من
محركات الهدم الخالق ( .)Muriel, d 2017ومنهج نظامي تعتمده الشركة إلدارة حزمة متكاملة
من المسؤوليات تجاه المالكين ،وأصحاب المصالح ،والضغوط االجتماعية والمؤسسية ،لتحقيق
أعلى مستويات النزاهة والشفافية واإلفصاح وااللتزام األخالقي تجاه هذه األطراف (صالح.)2020 ،
وتتطلب إدارة المسؤولية الشاملة بناء عالقة ثقة إيجابية مع أصحاب المصلحة الداخليين
والخارجيين وتطوير مناهج إدارة واضحة ومنهجية للعمل من خالل أصحاب المصلحة والقضايا
البيئية .وعليه يمكن للشركات المتعلمة تحقيق أهداف المنظمة من خالل قدرتها على تتبع الغايات
وتحصيل النتائج بواسطة المعرفة و قدرتها على خلق ذاكرة التنظيمية تهدف إلى نقل الخبرة والمهارة
والمعرفة الضمنية إلى خبرة ومهارة ومعرفة صريحة ( .)Muriel, 2017وهذا يرفع من الطاقة
االمتصاصية ( )Absorptiveللشركة والتي تعني أنها تعزز قدرتها على تحديد ,وتعيين  ,وتقييم ,
واستيعاب  ,واستخدام معرفة جديدة بهدف إنتاج اإلبداع والتحديث المستمر (خالدي ،)2018 ،كما
تحتاج إلى تسريع دخول التكنولوجيا الممزقة والتي تعني أن التكنولوجية تبدأ في االسواق المنافسة و
تدخل اليها بعد تغيير مقياس تحسين االداء بمرور الوقت ،بحيث أن دخولها يحدث تقنية بديلة
ألنه يمزق التكنولوجيا القديمة (صالح 2015 ،؛ .)Martin et al., 2019
إن الهدم الخالق يحتاج إلى تحريك بعنف لدعم إزاحة كل ما هو قديم واحالل كل ما هو
جديد ،ومن يقوم بهذه المهمة هم المتأثرين بالنتائج وأكيد هم أصحاب المصالح ومن هنا فأن إدارة
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المسؤولية الشاملة تؤثر في الهدم الخالق من خالل توفير الدعم له (الدوري وصالح2009،؛
.)Andersen,2004
والـذاكرة التنظيميـة هـي المفهـوم المركـزي ،إذ تـستخدم لتـصف مـستودع المعرفـة التنظيميـة
والـذاكرة التنظيميـة هـي متطلـب مـسبق لـدعم تقنيـة المعلومـات إلدارة المعرفـة ،وعلـم التـسويق،
والتنظـيم ،واالستراتيجية ( .)Masadeh, 2019و تعد الذاكرة التنظيميــة مكــون أساسي للمي ـزة
التنافــسية ،حيث أكدت دراسة ((Financial Conduct Authority, 2016

ودراسة

( )Karabal, 2018أن هنالك تأثير للمسؤولية الشاملة على الذاكرة التنظيمية.
وفي ضوء ما تقدم أنه من الضرورة أن تتخذ المنظمات مدخال قاد ار على استيعاب هذا
الكم الهائل من التغييرات في بيئتها الديناميكية ،وعليه تتناول هذه الدراسة توظيف إدارة المسؤولية
الشاملة في إحداث الهدم الخالق من خالل الذاكرة التنظيمية في قطاع مهم هو الصناعات الغذائية
عمان والذي يعد من القطاعات المؤثرة في إدامة الحياة وتنمية االقتصاد.
في مدينة ّ

ثانيا :مشكلة الدراسة
ا
يعرف عباس و نوفل و العبسي و أبو عواد  )2020( ،مشكلة الدراسة هو اإلحساس و
االستشعار بوجود حاجة إلى فك التساؤالت أو األفكار التي تشكل مصدر قلق و غموض لدى
الباحث .
ولغرض تشخيص المشكلة وبخاصة في قطاع حيوي مثل الصناعات الغذائية بشكل
واضح قامت الباحثة بتحديد مشكلة الدراسة اعتمادا على الشكل ( )2-1اآلتي:
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الشكل ( )2-1تشخيص الفجوة المعرفية للدراسة الحالية

بالرغم من أهمية مفهوم " الهدم الخالق " واالعتماد عليه من قبل االقتصاديين ،إال أنه ما
زال غير معروف وغير واضح المعالم لدى الكثير من المنظمات ،كما انه يعاني من ضعف
االهتمام به على نطاق واسع وعالمي (.)Ciborowski, 2016
وقد بينت دراسة ( Descotes & Walliser (2013أن الفجوة المعرفية تتمحور حول
مفهوم الهدم الخالق والذي يعني إحالل شيء جديد محل القديم ،وهو أمر لم يعد مستثم ار به بشكل
جيد في منظمات األعمال التي باتت بحاجة ملحة لتطبيق هذا المفهوم لكونها تتعامل مع ظروف
المنافسة الشديدة والبيئات المتغيرة.
ويرى ( Jackson (2021أنه وبناء على أهمية الهدم الخالق فإن هنالك حاجة لتركيز
االهتمام به من خالل تقديم الخدمات األساسية في تلبية احتياجات االستهالك األساسية  ،وفي
الوقت نفسه إعادة هيكلة نظام لدعم أنشطة التنمية المستدامة التي تركز على االهتمام في توفير
وسائل عمل ونمو اقتصادي الئقة.
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وأكدت دراسة ) Li, Porter, & Suominen, A. (2018انه بالرغم من ان "التكنولوجيا
الممزقة واالبتكار الممزق" محل اهتمام العلماء والشركات لسنوات عديدة ،ولكن ال تزال هناك حاجة
إلى فهم أفضل لطبيعة االضطرابات وعالقتها بعمليات التكنولوجيا الناشئة.
و عضدت دراسة ) Mikl, Herold, Pilch,., & Kummer, S. (2021على الرغم من
تيار بحثيا شائعا بين األكاديميين والممارسين  ،إال أن األدبيات الحالية
أن النظم البيئية أصبحت ا
محدودة في قدرتها على وصف وتصنيف ديناميكيات النظم البيئية التي تؤثر على وتيرة بدائل
التكنولوجيا ،ال سيما فيما يتعلق بما إذا كانت هذه البدائل ذات طبيعة مستدامة أو ممزقة.
وتواجه صناعة المواد الغذائية في اغلب دول العالم منافسة عالية وبعض المعوقات
والصعوبات التي تعيق االبتكار في النشاطات التي تمارسها المؤسسات العاملة في هذه الصناعة
مثل نقص التمويل الداخلي والخارجي وارتفاع التكاليف ،كذلك تواجه صعوبات في الحصول على
المنح أو اإلعانات وانخفاض الطلب في السوق والمنافسة العالية (.)Łukiewska, 2019
ُ
ومما يؤكد على وجود فجوة معرفية ما توصلت إليه الدراسة التي أجرها & Gregg, M.,
) Tumurchudur, B. (2015والتي توصلت إلى أن القطاع الغذائي  ،يواجه تحديات كبيرة في
السوق  ،مع منافسة قوية من المنافسين اإلقليميين واألوروبيين واآلسيويين في أسواق التصدير
الرئيسية وفي السوق المحلية  ،ومع ظهور حواجز كبيرة للوصول إلى األسواق في بعض البلدان
حيث كان لديه حضور قوي .
وقد أوصت دراسة صالح وعبد المجيد )2017( ،بضرورة أن تقوم شركات الصناعات
الغذائية في األردن بتطبيق المناعة التنظيمية واستخدام نظم المعلومات االستراتيجية والتكنولوجيا
المتقدمة ونظم اإلبداع بصور أكبر لما لها من أهمية في مواجهة األزمات ،باإلضافة إلى التدريب
والتطوير المستمر ألساليب العمل المرتبطة بتكنولوجيا اإلنتاج والعمليات.
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وبناء على ما تقدم فإن الفجوة المعرفية المشخصة في هذه الدراسة ،حسب ما توصلت إليه
الباحثة خالل مطالعة الدراسات السابقة واألدلة الميدانية لواقع شركات الصناعات الغذائية الكبيرة
عمان ،هي:
في مدينة ّ
 نقص في الدراسات المتعلقة بالهدم الخالق وتطبيقاته تحديدا في قطاع الصناعاتعمان
الغذائية في مدينة ّ
 محدودية ممارسات الهدم الخالق في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينةعمان.
ّ
 نقص في الدراسات المتعلقة باستثمار نتائج عالقة الهدم الخالق مع إدارة المسؤوليةالشاملة والذاكرة التنظيمية خاصة أن هذا القطاع وشركاته بأمس الحاجة لمثل هذه الدراسات كونه
يواجه أزمات متكررة ومتنوعة.

ثالثاا :أهداف الدراسة
يتمثــل الهــدف ال ـرئيس لهــذه الد ارســة فــي تشــخيص إثــر توظيــف إدارة المســؤولية الشــاملة فــي
إحداث الهدم الخالق من خالل الذاكرة التنظيمية ،وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:
-1تحليل االدبيات والدراسات السابقة بخصوص مفاهيم وعالقات متغيرات الد ارسـة (إدارة المسـؤولية
الش ــاملة ،اله ــدم الخ ــالق ،ال ــذاكرة التنظيمي ــة متغي ــر وس ــيط) ،وذل ــك م ــن أج ــل بن ــاء هيك ــل مف ــاهيمي
متكامل.
-2تحديــد مس ــتوى ممارس ــة عينــة الد ارس ــة للمتغيـ ـرات األساســية المعتم ــدة (إدارة المس ــؤولية الش ــاملة،
عمان.
الهدم الخالق ،الذاكرة التنظيمية) في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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-3تحديد األثر المباشر إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق في شركات الصناعات الغذائية
عمان.
الكبيرة في مدينة ّ
-4تحديـد األثـر المباشــر إلدارة المسـؤولية الشــاملة علـى الــذاكرة التنظيميـة فــي شـركات الصــناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
-5تحديد األثر المباشر للذاكرة التنظيمية على الهدم الخالق في شركات الصناعات الغذائية الكبيـرة
عمان.
في مدينة ّ
-6تشــخيص األثــر غيــر المباشــر إلدارة المســؤولية الشــاملة فــي إحــداث الهــدم الخــالق بوجــود الــذاكرة
عمان.
التنظيمية متغير وسيط في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ

رابعا :أهمية الدراسة
تنقسم أهمية الدراسة الى جزأين االول من الناحية النظرية والثاني من الناحية التطبيقية،
يمكن توضيحها على النحو االتي:
من الناحية العلمية (األكاديمية):
-1تكمن أهمية الدراسة من كونها تتطرق لبحث أحد المفاهيم التنظيمية الجديدة ،خصوصا في
عمان .الذي يسعى إلى تبني استراتيجيات وممارسات
شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
مهتمة إلدارة المسؤولية الشاملة الذاكرة التنظيمية والهدم الخالق وتعزيز المساهمة في العمل
المؤسسي وفي القيمة المضافة للعالقة بين أبعاد هذه المتغيرات لدى الشركات المذكورة .
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-2تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات على -حد علم الباحثة -في األردن التي تدرس توظيف
إدارة المسؤولية الشاملة في إحداث الهدم الخالق من خالل الذاكرة التنظيمية في شركات الصناعات
عمان والتي تركز استراتيجياتها على االهتمام بهذه المتغيرات.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
-3تقوم الدراسة على توضيح أكثر لمفاهيم متغيرات ،وأبعاد الدراسة الفرعية ،وتوفير نتائج يمكن
االستفادة منها في الدراسات المستقبلية ،وبالتالي إمكانية الوصول إلى نتائج عملية تؤكد على
ضرورة االهتمام باألبعاد التي تتضمنها الدراسة.
من الناحية العملية (التطبيقية( :
-1تأتي أهمية الدراسة الحالية من رغبة الباحثة باإلسهام في الحقل العلمي من خالل دراسة وتحليل
العالقة الرابطة بين متغيرات الدراسة الثالثة؛ وذلك في إطار عملي ميداني بتطبيقها في شركات
عمان الذي تعتبر إحدى الروافد االساسية لالقتصاد األردني.
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
-2المساهمة بتحسين أداء قطاع الصناعات الغذائية مما ينعكس على االردن ككل بشكل ايجابي.
-3تتجلى أهمية الدراسة الحالية من التوصيات التي تقدمها الباحثة لمجال الدراسة الحالي ،والمتمثل
عمان ،وذلك لرفدها باألفكار التي تمكنها من
في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
تحديد نقاط ضعفها ،وتعزز نقاط قوتها ،وتحديد التهديدات التي تواجهها ،واغتنام الفرص المتاحة
أمامها.
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خامسا :أسئلة الدراسة وفرضياتها
أسئلة الدراسة
يتحدد التساؤل الرئيس في هذه الدراسة بـاآلتي :هل يؤثر توظيف إدارة المسؤؤولية الشؤاملة
فؤؤي إحؤؤداث الهؤؤدم الخؤؤالق بوجؤؤود الؤؤذاكرة التنظيميؤؤة متغيؤؤر وسؤؤيط وينبثــق عنــه األســئلة الفرعيــة
اآلتية:
-1مــا مســتوى توظيــف إدارة المســؤولية الشــاملة فــي شــركات الصــناعات الغذائيــة الكبي ـرة فــي مدينــة
عمان؟
ّ
عمان؟
-2ما مستوى ممارسة الهدم الخالق في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
عمان؟
-3ما مستوى الذاكرة التنظيمية في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
-4هــل يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية إلدارة المســؤولية الشــاملة علــى الهــدم الخــالق فــي شــركات
عمان؟
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
-5هـل يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية إلدارة المســؤولية الشــاملة علــى الــذاكرة التنظيميــة فــي شــركات
عمان؟
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
-6هـل يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية للـذاكرة التنظيميـة علـى الهـدم الخـالق فـي شـركات الصـناعات
عمان؟
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
 -7هــل يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية إلدارة المســؤولية الشــاملة فــي إحــداث الهــدم الخــالق بوجــود
عمان؟
الذاكرة التنظيمية متغير وسيط في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ

فرضيات الدراسة
استنادا إلى األسئلة واألهداف التي تقوم عليها الدراسة فانه سيتم اختبار الفرضيات التالية:
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الفرضيات الرئيسية األولى
ً :H0.1ل يوجد اثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق عند
عمان.
مستوى دًللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
و يتفرع منها الفرضيات اًلتية:
.1

 :H0.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة االمتصاصية
عند مستوى داللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة
عمان.
ّ

.2

 :H0.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة
عند مستوى داللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة
عمان.
ّ

.3

 :H0.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة االمتصاصية
عند مستوى داللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة
عمان.
ّ

.4

 :H0.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة
عند مستوى داللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة
عمان.
ّ
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الفرضيات الرئيسية الثانية
ً :H0.2ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الذاكرة التنظيمية عند
عمان.
مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الفرضيات الرئيسية الثالثة
ً :H0.3ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية للذاكرة التنظيمية على الهدم الخالق عند مستوى دًللة
عمان.
إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الفرضيات الرئيسية الرابعة
ً :H0.4ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق بوجود
الذاكرة التنظيمية متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
ويتفرع منها الفرضيات اًلتية:
 :H0.4 .1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة االمتصاصية
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط داللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
 :H0.4 .2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط داللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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 :H0.4 .3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة االمتصاصية
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط داللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
 :H0.4 .4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط داللة إحصائية ( )α<0.05ف في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ

سادسا :أنموذج الدراسة
يعرض الشكل ( )3-1أنموذج الدراسة الفرضي التشكيلي (التكويني :)Formative

الشكل ( )3-1أنموذج الدراسة

المصدر  :من تطوير الباحثة استنادا الى الدراسات التالية :
المتغير المستقل( Al- amien , 2021; Sudeeptha & Galahitiyawe, 2020; Bobek, 2010) :
المتغير الوسيط) Al-Hashem, etal, 2021; Eisenman & Frenkel , 2021) :
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المتغير التابع ) :صالح ) Jackson, 2021; Kamolsook, et al, 2019 ; 2015

سابعا :حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:
 -1الحدود المكانية :طبقت هذه الدراسة في الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في
مدينة عمان.
 -2الحدود البشرية :طبقت هذه الدراسة على عينة من العاملين في الشركات العاملة في قطاع
الصناعات الغذائية في مدينة عمان.
 -3الحدود الزمانية :طبقت الدراسة خالل العام الجامعي .2022/ 2021
 -4الحدود الموضوعية:
 المتغير المستقل :إدارة المسؤولية الشاملة (ضغوط اصحاب المصالح ومطالب التنمية
المستدامة)
 المتغير التابع :الهدم الخالق (الطاقة االمتصاصية والتكنولوجيا الممزقة)
 المتغير الوسيط :الذاكرة التنظيمية

ثام انا :محددات الدراسة
 .1طبقت الدراسة في داخل المملكة األردنية الهاشمية وقد يصعب تعميم النتائج على المنظمات
التي تعمل بالخارج.
 .2طبقت الدراسة الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في مدينة عمان وقد يصعب
تعميم النتائج على الصناعات األخرى.
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 .3تفتقر المكتبة العربية لدراسات تناولت اثر إدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق وذلك بـ -
حدود علم الباحثة.-
 .4تم تحديد نتائج هذه الدراسة بدالالت صدق أداتها وثباتها وتكيفها مع البيئة األردنية.

تاسعا :التعريفات المفاهيمية واًلجرائية للدراسة
ا
أوًل:

المتغير

المستقل:

إدارة

المسؤولية

الشاملة

( Responsibility

Total

 :)Managementإنها منهج نظامي تعتمده الشركة إلدارة حزمة متكاملة من المسؤوليات تجاه
المالكين ،و أصحاب المصالح  ،و الضغوط االجتماعية و المؤسسية  ،لتحقيق أعلى مستويات
النزاهة و الشفافية و اإلفصاح و االلتزام األخالقي تجاه هذه األطراف (صالح.)2020 ،
عمان
وتعرف إجرائيا :منهج نظامي تعتمده في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
في توظيف وادارة مسؤولياتها تجاه ضغوط أصحاب المصالح ومطالب التنمية المستدامة
وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة على الفقرات المعدة لهذه الغاية في المقياس المحدد
لذلك من خالل االسئلة (.)20-1
القانونية الذين لهم عالقة
ضغوط أصحاب المصالح :الممارسات التي يقوم بها أصحاب الحقوقّ
بالشركة مثل الحكومة والبنوك ،وحملة السندات ،والموردين ،والعمالء ،والدائنين ،والعاملين بالشركة،
وكافة الجهات الحكومية ،وغيرهم لتحقيق النزاهة والشفافية واإلفصاح تجاه هذه األطراف (صالح،
.)2020
القانونية والمجتمعية الذين لهم
وتعرف إجرائيا :الممارسات التي يقوم بها أصحاب الحقوق
ّ
عمان ،وكذلك الضغوط المتعلقة بآليات
عالقة في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
مشاركتهم الفاعلة في الرقابة لتحقيق أهدافهم وحصولهم على المعلومات المطلوبة لتحقيق
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النزاهة و الشفافية واإلفصاح ،وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة على الفقرات المعدة
لهذه الغاية في المقياس المحدد لذلك من خالل االسئلة (.)10-1
مطالب التنمية المستدامة :هي تلك العملية التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحةنفس الفرص التنموية الحالية لألجيال القادمة ،وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته
المستمرة عبر الزمن وبشكل يلبي احتياجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال المقبلة في
تلبية احتياجاتهم (.)Al- amien, 2021
عمان
وتعرف إجرائيا :العملية التي تقوم بها في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
لتلبية احتياجات الحاضر دون المساومة على حقوق األجيال المقبلـة فـي تلبيـة احتياجـاتهم ،وااللتـزام
بتنفيذ اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحفاظ على النمو االقتصادي وتقاس بدرجة استجابة أفراد
عينــة الد ارســة علــى الفقـرات المعــدة لهــذه الغايــة فــي المقيــاس المحــدد لــذلك مــن خــالل االســئلة (-11
.)20
ثانيا :المتغير التابع :الهدم الخالق :) Creative Destruction( :هو استجابة المنظمة
لظروف المنافسة في البيئة المحيطة بعملها والتي تمنحها القدرة على االستمرار والبقاء من خالل
القيام باستبعاد أنماط وأساليب ونظم العمل القديمة بكل ما هو جديد (سليميه.)2016 ،
عمان لظروف
وتعرف إجرائيا :استجابة في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
المنافسة في البيئة التي تضمن لها االستمرار والبقاء من خالل استبعاد أساليب وأنظمة العمل
القديمة واحالل ما هو جديد وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة على الفقرات المعدة لهذه
الغاية في المقياس المحدد لذلك من خالل االسئلة (.)40-21
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 الطاقة اًلمتصاصية :رفع وترقية مستوى القدرات والمهارات التي تمتلكها المنظمة في اكتسابالتكنولوجيا الجديدة والمتطورة واستيعاب المعرفة واألفكار الخارجية وتطبيق المعرفة الداخلية
واستثمارها في المستويات اإلدارية المختلفة لتحقيق أهدافها وغاياتها (الياسري وآخرون.)2019 ،
عمان على تحديد وتعيين
وتعرف إجرائيا :قدرة في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وتقييم واستيعاب واستخدام معرفة جديدة بهدف انتاج االبداع والتحديث المستمر وتقاس بدرجة
استجابة أفراد عينة الدراسة على الفقرات المعدة لهذه الغاية في المقياس المحدد لذلك من خالل
االسئلة (.)30-21
 التكنولوجيا الممزقة :وتعني تطبيقات واختراعات حديثة في التكنولوجيا تبدأ في االسواق المنافسةو تدخل اليها بعد تغيير مقياس تحسين االداء  ،بحيث يحدث تقنية بديلة ألنه يمزق التكنولوجيا
القديمة (صالح.)2015 ،
عمان على توفير الشروط
وتعرف إجرائيا :قدرة شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
والمستلزمات والبنية التحتية لتبني للتكنولوجيا الحديثة ذات التطبيقات المتميزة واحاللها بدال من
التكنولوجيا القديمة وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة على الفقرات المعدة لهذه الغاية
في المقياس المحدد لذلك من خالل االسئلة (.)40-31
ثالثا :المتغير الوسيط :الذاكرة التنظيمية :)Organizational Memory( :هي عبارة عن
مخزون المعرفة والخبرة التي تتمتع بها المنظمة وهي تشمل ذاكرة صلبة مثل قواعد البيانات
والملفات وذاكرة مرنة مثل معارف وخبرات العاملين وتستثمرها المنظمة في اتخاذ الق اررات ومعالجة
المشكالت والتصدي للتحديات وتحقيق األهداف (موسى.)2017 ،
وتعرف إجرائيا :قاعدة بيانات تتضمن المعرفة والخبرات والمهارات التي تتمتع بها في شركات
عمان وتستثمرها في اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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والتصدي للتحديات وتحقيق االهداف وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة على الفقرات
المعدة لهذه الغاية في المقياس المحدد لذلك من خالل االسئلة (.)58-41
رابعا :شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في اًلردن :هو احد قطاعات االردن الرائدة في مجال
الصادرات ذات القيمة المضافة العالية  ،ويقصد بالشركات الكبيرة بناء على تصنيف غرفة صناعة
عمان من خالل معيار عدد العاملين ؛ بأنها الشركات التي يعمل بها  100عامل فأكثر حيث
صنفت الشركات في ثالث فئات على النحو اآلتي (:)www.aci.org.jo
الشركات الكبيرة 100( :فأكثر) عامل
الشركات المتوسطة )100 – 20( :عامل
الشركات الصغيرة  )20 - 5( :عامل.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة

الشكل ( :)1-2مخطط عمل الفصل الثاني
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أوًلا :اإلطار النظري
إدارة المسؤولية الشاملة ()Total Responsibility Management
نتيجــة لزيــادة االهتمــام الكبيــر بموضــوع إدارة المســؤولية الشــاملة ،فقــد ت ازيــد تبنــي المنظمــات
لهــذا الموضــوع ،وأصــبحت هــذه المنظمــات تواجــه العديــد مــن التحــديات االجتماعيــة واالقتصــادية فــي
مجــال عملهــا وتحملهــا لمســئولياتها الشــاملة تجــاه المــالكين ،والمســاهمين وأصــحاب المصــالح ،وذلــك
سعيا لتحقيق أهدافها االقتصادية وتلبية احتياجات المجتمع.

مفهوم إدارة المسؤولية الشاملة
ذكرت االدبيات العديد من المفاهيم الدارة المسؤولية الشاملة منها :
هـ ــي نظـ ــام لـ ــلدارة يقـ ــوم علـ ــى وضـ ــع هيكـ ــل واطـ ــار لتوزيـ ــع الواجبـ ــات والمسـ ــؤوليات بـ ــين
المشــاركين فــي المؤسســة ،مثــل( :مجلــس اإلدارة ،والمــدراء ،والمســاهمين ،والمــالك وغيــرهم مــن ذوي
المصالح) ،والقواعد واإلجراءات التخـاذ القـ اررات المتعلقـة بشـؤون الشـركة ( Financial Conduct
.)Authority, 2016
كما وصفت بأنهـا مـنهج نظـامي تعتمـده الشـركة إلدارة حزمـة متكاملـة مـن المسـؤوليات تجـاه
المــالكين ،و أصــحاب المصــالح ،و الضــغوط االجتماعيــة و المؤسســية  ،لتحقيــق أعلــى مســتويات
النزاهة و الشفافية و اإلفصاح و االلتزام األخالقي تجاه هذه األطراف (صالح.)2020 ،
ووصفت ايضا على انها مصطلح شامل لممارسات اإلدارة التي تدمج االهتمامات
االجتماعية والبيئية واالقتصادية في صلب ممارساتهم التجارية ،وبالتالي التصرف بمسؤولية تجاه
جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك العمالء والمجتمعات المحلية والموظفين والمساهمين والبيئة
الطبيعية  ،والمجتمع ككل .حيث تدمج المنظمات االستدامة البيئية واالجتماعية والمسؤولية في
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تخطيط أعمالها االستراتيجي  ،مع رؤية تنفيذ هذه المبادئ باعتباره مصدر الميزة التنافسية
).(Angus & Benn ,2007
وفي ضوء المفاهيم السابقة ترى الباحثة ان إدارة المسؤولية الشاملة تمثل:
 منهج علمي ونظام عملي. مجموعة من الواجبات والمسؤوليات. آلية تعامل مع أصحاب المصالح. -طريقة لتحقيق االستدامة البيئية.

أهمية إدارة المسؤولية الشاملة
ُيعد موضوع المسؤولية الشاملة من الموضوعات التي نالت اهتماما كبي ار في الدول
المتقدمة منذ فترة طويلة ،وأدخلته ضمن خططها وقامت بحمالت توعية واسعة من أجل حث
الشركات على تبني هذه المسؤولية واإلنفاق على هذا الجانب ومساعدة الحكومة في حل مشكالت
المجتمع ،كما أسهمت التحديات العالمية المعاصرة ومنها العولمة في زيادة اهتمام المنظمات في
ثقافتها التنظيمية ومواردها البشرية وأصبحت أكثر استجابة في أدائها لمسؤولياتها التي تتطلب منها
انجاز أعمال مسؤولة اجتماعيا تجاه األفراد العاملين واألطراف األخرى ،في بيئتها الخارجية بهدف
انجاز توقعات األداء للمجتمع بما في ذلك مسؤوليتها بعامة وتجاه أفرادها العاملين خاصة
(.)Bobek, 2010
كما تأتي أهمية إدارة المسؤولية الشاملة من أهمية عملياتها التي تساهم في تطوير اداء
الشركات حيث تتكون من ثالثة مكونات رئيسية (اإللهام (الرؤية) ،التكامل ،التحسين المستمر
واالبداع) والتي تخلق عناصر التحسين واالبداع ومن هنا فأن إدارة المسؤولية الشاملة تضغط بشكل
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كبير على الشركات لتوسيع قياس أدائها ،حيث تركز مؤشرات إدارة المسؤولية الشاملة على مزيد
من المسؤولية تجاه أصحاب المصلحة والبيئة( .صالح.)2020 ،

الشكل ( :)2-2عمليات إدارة المسؤولية الشاملة
المصدر :استنادا الى (صالح)2020 ،

أبعاد إدارة المسؤولية الشاملة
اعتمدت الدراسة الحالية على بعدين في قياس إدارة المسؤولية الشاملة ،هما (ضغوط أصحاب
المصالح ومطالب التنمية المستدامة ) وسبب اختيار هذين البعدين كونهما البعدين األكثر تمثيال
إلدارة المسؤولية الشاملة باإلضافة إلى اختبارهما في دراسات حديثة وكما موضح أدناه:
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القانونية لجميع األشخاص الذين
-1ضغوط أصحاب المصالح :وتشمل ضغوط أصحاب الحقوق
ّ
لهم عالقة بالشركة مثل الحكومة والمقرضين وغيرهم ،وكذلك الضغوط المتعلقة بآليات مشاركتهم
الفاعلة في الرقابة على الشركة ،وحصولهم على المعلومات المطلوبة (.)Al- amien, 2021
) Helmig, Spraul, & Ingenhoff, (2016أن أصحاب المصلحة لديهم أقوى تأثير على
الضغط الذي يمارسه أصحاب المصلحة الداخليون هم الموظفون .يتم دائما مراقبة أنشطة الشركة
مصدر لميزة
ا
بعناية من قبل موظفيها .لذلك ،يمكن أن يكون التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا
تنافسية فيما يتعلق بدور الموظفين في الشركة (على سبيل المثال  ،الكالم اإليجابي الشفهي ،
ووالء الموظفين  ،واالحتفاظ بهم)  ،أما أصحاب المصلحة الخارجيون الذين لديهم ثاني أكبر تأثير
على الضغط المتصور هم العمالء .وبالتالي ،يجب أن يشارك كالهما في تحديد األولويات
االستراتيجية ألنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات.
وترى الباحثة ان ضغوط أصحاب المصالح هي ضغوط مشروعة يقرها القانون إضافة إلى
ا حتياجات المجتمع وهي الضغوط تمثل آليات لضبط التصرفات األخالقية والقانونية واالقتصادية
للشركات وبالتالي تساهم في تطوير أداء ونموها المستدام.
-2مطالب التنمية المستدامة :يعرف البنك الدولي التنمية المستدامة بأنها ":تلك العملية التي تهتم
بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص التنموية الحالية لألجيال القادمة ،وذلك
بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن" ،حيث أن رأس المال الشامل
يتضمن :رأس مال صناعي (معدات وطرق...الخ) ،وبشري ( معرفة ومهارات) واجتماعي (عالقات
ومؤسسات) وبيئي ( غابات) (عبيدات.)2019 ،
تعتبر مطالب التنمية المستدامة امر ضروري لحماية عالمنا من اي تطورات يمكن اي يلحق
الضرر بالبشر والبيئة .تتكون التنمية المستدامة من ثالثة أبعاد تتعلق بنوعية الحياة (االجتماعية ،
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االقتصادية والبيئية) وهذه االبعاد محورية في تحديد طريقة حياة البشرية ويجب ان تعطى االولوية
فيما يتعلق باي أنشطة يتم تنفيذها ).(Balakrishnan & Kanemitsu , 2020
ويتضح للباحثة ان مطالب التنمية المستدامة هي مؤشرات حاسمة للمحافظة على استدامة الحياة
وان على الشركات االستجابة لهذه المطالب الن بقاء الشركات واستمرارها مرهون بهذه المطالب
التي تهدف للمحافظة على حقوق الكوكب والمجتمع واألداء االقتصادي  ،حيث ان المحافظة على
الكوكب تعني استمرار الحياة والمحافظة على المجتمع تعني المحافظة على حقوق األجيال الحالية
والمستقبلية واألداء االقتصادي يعني تحقيق األرباح للشركات في ظل التزام عالي اتجاه البيئة
والمجتمع .

الهدم الخالق ()Creative Destruction
تعيش منظمات األعمال في بيئة غير مستقرة وسريعة التغير يكون لها آثار وانعكاسات
تؤدي إلى تدني قدرتها على األداء التنافسي ،بسبب تدني مستويات الخدمة التي تشكل رؤية
المنظمة ورسالتها في التكيف مع المستجدات البيئية المختلفة ،لذلك أصبحت هناك ضرورة العتماد
المنظمات على تنمية التفكير اإلبداعي وتشجيعه لخلق ثقافة تنظيمية تقوم على الهدم الخالق.
وتعود فكرة الهدم الخالق إلى عام  1942لعالم االقتصاد جوزيف .أ شومبيتر
)  (Joseph .A Schumpeterوالتي ضمنها في كتابة (الرأسمالية واالشتراكية والديمقراطية)
واعتبار الهدم الخالق محركا لألبداع واالنتشار وخلق صناعات جديدة (الدوري وصالح  2009 ،؛
شومبيتر)2011،
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مفهوم الهدم الخالق
إن الهدم الخالق يحتاج إلى تحريك بعنف لدعم إزاحة كل ما هو قديم واحالل كل ما هو
جديد ،ومن يقوم بهذه المهمة هم المتأثرين بالنتائج وأكيد هم أصحاب المصالح ومن هنا فأن إدارة
المسؤولية الشاملة تؤثر في الهدم الخالق من خالل توفير الدعم له (الدوري وصالح.)2009،
هو اسقاط االفكار  ،المنتجات  ،المعرفة  ،التكنولوجيا القديمة واحالل بدالها افكار،
منتجات  ،معرفة  ،تكنولوجيا حديثة والذي سوف تتسارع الشركات المنافسة على تقليدها لجعلها
رائدة في مجالها امام المنافسين اضافة الى ذلك لكي تلبي حاجات و رغبات الزبائن مما يزيد
منحنى الخبرة ويخفض التكاليف بشكل ثابت ((Jones , 2020
وعندما تكون الشركات رائدة في السوق و المنافسة تدور حول االبتكارات التكنولوجيا و يتم
ذلك من خالل الهدم الخالق المرتبط بالتغيير التكنولوجي و هو اسقاط كل شيء قديم من منتجات
 ،افكار  ،تكنولوجيا قديمة و احالل كل شيء جديد من منتجات  ،افكار  ،تكنولوجيا جديدة .يجعل
ذلك الشركات في طليعة التكنولوجيا خشية ان تخسر امام ابتكارات المنافسين وبذلك يجسد تغيير
مخطط ومنظم يقوم على ق اررات إلحداث تحسينات مرحلية منظمة وق اررات واعية ومدركة تصدر
ضمن برامج زمنيه دقيقة مبكـرة نحو الغايات المنشودة (.)Hill, 2021
وترى الباحثة أن الهدم الخالق هو أنموذج علمي متطور قادر على وضع آليات وهياكل
تنظيمية تساعد المنظمات على بث العزيمة والطاقة الجديدة في إدارة عملياتها وبشكل يزيد من
قدرتها على التنافس مع نظيراتها من الشركات المنافسة.
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أهمية الهدم الخالق
تأتي أهمية الهدم الخالق من كونه يعمل على إعادة هيكلة منظمات األعمال وتطوير
عملياتها في جوانب تنسجم مع التقلبات التغيرات التي تحصل في بيئة المنظمة المحيطة ،مع األخذ
بنظر االعتبار متطلبات التكنولوجيا الحديثة والق اررات االستراتيجية المعقدة والخاصة بعملية التدمير
والخلق ،حيث أن عملية اإلبداع في تحديث الهياكل التنظيمية الموجودة في المنظمة
(.)Kamolsook, et al, 2019
غالبا ما يشار إلى التغييرات التكنولوجية الواسعة النطاق التي أحدثتها المنافسة العالمية
المتزايدة التي تولد ابتكارات جديدة باسم عملية (الهدم الخالق) ،تؤدي هذه العملية إلى جعل
الشركات األقدم واألقل تطلعا إلى المستقبل غير قادرة على المنافسة أو تدفعها شركات جديدة أكثر
إبداعا إلى الخروج من العمل ،تصبح الشركات الناشئة الجديدة هي الشركات التي ستقود صناعات
المستقبل ما لم يتمكن المنافسون الكبار من إيجاد طرق للمقاومة (شومبيتر.)2011،

أبعاد الهدم الخالق
وردت في اًلدبيات العديد من اًلبعاد على الهدم الخالق ولكن اكثرها حداثة وارتباط ولم يتم
التطرق اليها كثيرا هي بعدي (الطاقة اًلمتصاصية والتكنولوجيا الممزقة)
-1الطاقة اًلمتصاصية :تعرف الطاقة االمتصاصية بأنها عبارة عن مجموعة من اإلجراءات
والعمليات االستراتيجية والعمل التنظيمي الذي تؤديه المنظمة لتكتسب من خالله على المعرفة
وتستوعبها بشكل جيد وتحولها وتطبقها لتكسب الميزة التنافسية وتضمن لها االستدامة في اداء
األنشطة واألعمال المختلفة (الياسري وآخرون.)2019 ،

28

وعرفها صالح ( )2015قدرة الشركات على تحديد وتعيين وتقييم واستيعاب واستخدام معرفة جديدة
بهدف انتاج االبداع والتحديث المستمر.
ويظهر من التعاريف ان الطاقة االمتصاصية تهتم الكتساب المعرفة المتميزة والتي تجعل لديها
القدرة من تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العمالء (الياسري وآخرون.)2019 ،
أن الشركات الكبيرة تستخدم أكثر من الطاقة االمتصاصية المحتملة والمتحققة لتطوير استراتيجيات
االبتكار االستكشافية واالستغاللية .وبالتالي ،ان اكتساب واستيعاب وتحويل واستغالل المعرفة من
البيئة تمكن الشركات االنخراط في استراتيجيات االبتكار االستكشافية التي تستخدم تصميم نموذج
أعمال يركز على الحداثة ،وتؤدي استراتيجيات االبتكار االستغاللي عموما الى تصميم نموذج
أعمال يركز على الكفاءة () Müller, & Voigt, 2021
-2التكنولوجيا الممزقة :تعرف التكنولوجيا الممزقة أو التخريبية بأنها توفير قيمة مختلفة عن
التكنولوجيا السائدة ،وذلك بإحالل تكنولوجيا جديدة على المنتجات واضافة ميزات أخرى له ،وهذا
يؤدي إلى إحالل التكنولوجيا التخريبية أو الممزقة محل الشركات القائمة التي تدعم التكنولوجيا
السابقة (.)Kamolsook, et al, 2019
وعرفها صالح ( )2015قدرة الشركات التي تحتاج إلى تسريع دخول التكنولوجيا الممزقة والتي تعني
أن التكنولوجية تبدأ في االسواق المنافسة و تدخل اليها بعد تغيير مقياس تحسين االداء بمرور
الوقت ،بحيث أن دخولها يحدث تقنية بديلة ألنه يمزق التكنولوجيا القديمة
ويظهر من التعاريف ان تهتم بامتالك تطبيقات تكنولوجية حديثة من خالل دخول االساليب الجديدة
غير المجربة سابقا وتوفر بنية تحتية ذات جودة عالية تواكب التغييرات في هيكل الصناعة.
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الذاكرة التنظيمية ()Organizational Memory
تعتبر الذاكرة التنظيمية مفهوم مجازي يشير إلى مخزون المعرفة في منظمات األعمال بما
تتضمن من معلومات وبيانات وتجارب وخبرات سابقة متنوعة ،وتتضمن أيضا مخزون الثقافة بما
تشمله من قيم وعادات وطقوس ورموز وأنماط السلوك المختلفة (موسى.)2017 ،

مفهوم الذاكرة التنظيمية
تعرف الذاكرة التنظيمية على إنها الخزين المعرفي للمنظمة وتتكون من نوعين:
()Masadeh, 2019
 .1الذاكرة الصلبة التي تشمل األدلة وقواعد البيانات والملفات وأنظمة المعلومات.
 .2الذاكرة المرنة التي تدم االستخدامات الفعالة لها وتشمل المعارف والخبرات التي
يمتلكها العاملين في المنظمة وتستثمرها في مواجهة التحديات ومعالجة المشاكل
واتخاذ الق اررات التي تساعد على تحقيق األهداف.
وعرفت بأنها التقاط المعرفة واالحتفاظ بها وتحديثها وتطويرها وهي إحدى اركان بناء المنظمة
المتعلمة (.)Al-Hashem, Almasri & Abu Orabi 2021
ووصفت بأنها عملية تكوين مجموعات اجتماعية تنظيمية من أصحاب المصلحة المرتبطين
ببعضهم البعض عن طريق الصالت المتبادلة بين الجوانب المادية الكامنة في اجهزة الذاكرة،
والمعروفة باسم ذاكرة المجتمعات التي تمثل المعلومات حول الماضي الذي يفسره أعضاء المجتمع
).)Eisenman1& Frenkel, 2021
وترى الباحثة أن الذاكرة التنظيمية هي مخزون المعرفة والخبرة التي تتمتع به المنظمات في
اتخاذ الق اررات ومواجهة التحديات وعالج المشكالت التي تواجهها.
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أهمية الذاكرة التنظيمية
تأتي أهمية الذاكرة التنظيمية من كون منظمات األعمال المتعلمة تعتمد بشكل أساسي على
قدراتها على االستفادة من المعلومات والبيانات والخبرات المتراكمة عند العاملين والتي تشكل قاعدة
المعرفة التي تقود إلى ذاكرة تنظيمية ذات كفاءة قادرة على استيعاب المعرفة الالزمة لتفهم
احتياجات العمالء ورغباتهم (.)Hussein, et al, 2020
ان محاور الذاكرة التنظيمية تشمل (موسى:)2017،
 -1جلب المعرفة المخزنة ومشاركة البيانات بين األفراد ،وبالتالي الذاكرة تعني اكتساب
وتخزين واسترجاع البيانات البشرية في شكل توثيق.
 -2تناسب الذاكرة التنظيمية األفضل بالنسبة للشركة ألنها تحتوي على رؤى موثقة وخبرة
عالية المستوى ومهارات تقنية ومعرفة تم الحصول عليها بمرور الوقت .لذلك،
بمساعدة االجتماعات والمؤتمرات من خالل مختلف جهات االتصال الشخصية أو
التجارية  ،تتوفر هذه المعلومات للموظفين إلى حد كبير.
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ثانيا :الدراسات السابقة
ا
ت ــم اإلف ــادة م ــن بع ــض الد ارس ــات الت ــي له ــا عالق ــة بموض ــوع الد ارس ــة وتخ ــدم متغيراته ــا وفيم ــا يلـ ـي
استعراض لبعض هذه الدراسات من األقدم إلى األحدث:
 .1دراسة ) ،Bobek, (2010بعنوان:
sustainable

and

indicators

management

responsibility

Total

development,
مؤشرات إدارة المسؤولية الشاملة والتنمية المستدامة
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف العالقـة وأوجـه العالقـة المحتملـة بـين إدارة الجـودة والمسـؤولية
االجتماعية الشاملة للشـركات ،حيـث أن األنظمـة الناشـئة مـن أنظمـة إدارة الجـودة الشـاملة ()TQM
تم ــت مقارنته ــا ب ــإدارة المس ــؤولية الش ــاملة ( .)TRMوتتض ــمن ه ــذه المس ــؤولية ف ــي الش ــركات ثالث ــة
مكونــات أو منــاهج رئيســية :هــي اإللهــام ،الرؤيــة والتكامــل والتحســين .تــم إجـراء مقابلــة مــع مجموعــة
جورينيــه و تتمثــل بـرئيس قســم البيئــة والصــحة والســالمة فــي العمــل  ،وتــم تضــمين البيانــات الداخليــة
لمجموعة جورينيه .و ابرز النتائج كانت تتضمن المبادئ األساسية لتنفيذ المسؤولية االجتماعية هي
االعتب ــار الع ــادل والمتس ــاوي للم ــوظفين  ،والعملي ــات التجاري ــة األخالقي ــة والجوي ــة  ،واحتـ ـرام حق ــوق
اإلنس ــان األساس ــية  ،والموق ــف اإليج ــابي تج ــاه المجتم ــع المحل ــي األوس ــع واألوس ــع واإلدارة البيئي ــة
المسؤولة تجاه البيئة الطبيعية.
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 .2دراسة صالح  )2015( ,بعنوان:
اإلبؤؤؤداع التنافسؤؤؤي المرجعيؤؤؤة النظريؤؤؤة والحواريؤؤؤة الفكريؤؤؤة – كمؤؤؤدخل لترصؤؤؤين منظمؤؤؤات
األعمال العربية
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة ال ــى تحلي ــل المض ــامين الفكري ــة لألب ــداع التنافس ــي و انعكاس ــاته عل ــى
ترصــين منظمــات االعمــال العربيــة  ،وهــي تعتبــر د ارســة نوعيــة غيــر تفاعليــة اعتمــدت علــى تحليــل
المحتوى و مـن ابـرز نتائجهـا رفـع الطاقـة االمتصاصـية ( )Absorptiveللشـركة والتـي تعنـي أنهـا
تعــزز قــدرتها علــى تحديــد  ,وتعيــين  ,وتقيــيم  ,واســتيعاب  ,واســتخدام معرفــة جديــدة بهــدف إنتــاج
اإلب ــداع والتح ــديث المس ــتمر  ،باإلض ــافة إل ــى تسـ ـريع دخ ــول التكنولوجي ــا الممزق ــة وتعن ــي تطبيق ــات
واختراعات حديثة في التكنولوجيا تبدأ في االسواق المنافسة و تدخل اليها بعد تغيير مقيـاس تحسـين
االداء  ،بحيث يحدث تقنية بديلة ألنه يمزق التكنولوجيا القديمة.

 .3دراسة كسبة وفادي ،)2015( ،بعنوان:
دور إدارة الهدم الخالق في تحسين جودة الخدمات بالقطاع الحكومي الفلسطيني،
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور إدارة الهدم الخالق في تحسين جودة الخدمات
بالقطاع الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة ،كذلك هدفت إلى اإلسهام في رفع مستوى جودة
الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي من خالل تعزيز مفهوم إدارة الهدم الخالق لدى العاملين في
الو ازرات الحكومية ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي ،وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة
لغايات جمع البيانات من خالل المسح الشامل لمجتمع الدراسة المكونة من ( )324موظف يعملون
بالوظائف اإلشرافية في القطاع الحكومي ،واستخدمت الدراسة في معالجة البيانات على البرنامج
اإلحصائي للعلوم االجتماعية في تحليل البيانات واختبار الفرضيات ،وأظهرت النتائج أن واقع إدارة

33

الهدم الخالق في القطاع الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة كانت بدرجة متوسطة ،وان مستوى
جودة الخدمات بالقطاع الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة كانت بدرجة متوسطة ،وتبين وجود
عالقة ايجابية طردية بين إدارة الهدم الخالق وبين تحسين جودة الخدمات بالقطاع الحكومي
الفلسطيني في قطاع غزة.

 .4دراسة سليميه ،)2016( ،بعنوان:
الهدم الخالق في بناء المؤسسات وفق رؤية شومبيتر وتأثيره على األداء األكاديمي وفق نموذج
وبرش لتحسين األداء من وجهة نظر إدارات الشؤون األكاديمية في جامعة القدس :حالة
روملر ا
درسية
ا
هـدفت الد ارسـة إلـى معرفـة أثـر الهـدم الخـالق فـي بنـاء المؤسسـات (التفكيـر االسـتراتيجي،
ـرش
التغيير التنظيمي ،واإلبداع) وفق رؤية شومبيتر علـى األداء األكـاديمي وفـق نمـوذج روملـر وب ا
درسـية الد ارسـة
لتحسـين األداء مـن وجهـة نظـر إدارات الشـؤون األكاديميـة فـي جامعـة القـدس كحالـة ا
واتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة ،وقد اعتمـدت الد ارسـة علـى االسـتبانة المكونـة مـن محـاور ثـالث
لجمــع البيانــات مــن خــالل المســح الشــامل لمجتمــع الد ارســة المكونــة مــن ( (51عضــو مــن أعضــاء
الشؤون األكاديمية في الجامعة ،واسـتخدمت الد ارسـة فـي معالجـة البيانـات علـى البرنـامج اإلحصـائي
للعلـوم االجتماعيــة فــي تحليــل البيانــات واختبــار الفرضـيات ،وأظهــرت النتــائج وجــود أثــر وعالقــة بــين
الدرجة الكلية للهدم الخالق في بناء المؤسسـات (التفكيـر االسـتراتيجي ،التغييـر التنظيمـي ،واإلبـداع)
وفـق رؤيـة شـومبيتر علـى األداء األكـاديمي وبـين تحسـين األداء مـن وجهـة نظـر إدارات الشـؤون
األكاديمية في جامعة القدس.
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 .5دراسة ( Helmig, Spraul, & Ingenhoff, )2016بعنوان:
Under Positive Pressure: How Stakeholder Pressure Affects
Corporate Social Responsibility Implementation
تحت الضغط اإليجابي :كيف يؤثر ضغط أصحاب المصلحة على تنفيذ المسؤولية اًلجتماعية
للشركات
هدفت هذه الدراسة الى اختبار نموذج يربط ضغوط أصحاب المصلحة بتنفيذ أنشطة المسؤولية
االجتماعية للشركات ( )CSRوأداء السوق .باستخدام نمذجة المعادلة الهيكلية ( ،)SEMووجدت
الدراسة أن أصحاب المصلحة والمنافسين يمارسون الضغط بشكل مختلف .من خالل ديناميكية
السوق :فهي تؤثر على أداء السوق بشكل أكبر في البيئات الديناميكية .تم جمع البيانات من خالل
توزيع استبيان استطالع على ( )1000من كبار المديرين في الشركات الصناعية المتوسطة
والكبيرة في سويسرا .تم اختيار نهج شامل للصناعات .وتمثل الشركات في العينة هيكل االقتصاد
السويسري جيدا  ،سواء من حيث نوع الصناعة أو من حيث عدد الموظفين ،ودوران األعمال،
والربحية.
ابرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة التأكيد على أن أصحاب المصلحة يؤثرون على تنفيذ
المسؤولية االجتماعية للشركات .وبالتالي ،تدعم المنظور الذي يعتبر المسؤولية االجتماعية
للشركات التزاما من جانب أصحاب المصلحة .اي "يعززان بعضهما البعض".

 .6دراسة موسى ،)2017( ،بعنوان:
ش ْرب
ص ْمت العاملين على الذاكرة التنظيمية :دراسة تطبيقية على شركة ِمياه ال ُ
أثر مستوى َ
الص ِّحي بمحافظة المنوفية
الص ْرف ِّ
و َ
هدفت هذه الدراسة إلى أثر مستوى ص ْمت العاملين على الذاكرة التنظيمية ،وقد أجريت
الصحِّي بمحافظة المنوفية ،كما هدفت إلى
الدراسة التطبيقية على شركة ِمياه ال ُش ْرب والص ْرف ِّ
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تحديد كيفية تخفيض مستوى صمت العاملين بأقل مستوى ممكن إلحداث األثر االيجابي على
األداء الكلي في الشركة المبحوثة ،وبشكل يحسن من مستوى الذاكرة التنظيمية ويدعم الميزة
التنافسية فيها ويحقق تلك األهداف ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي االستقرائي ،وقد اعتمدت
الدراسة على االستبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي كانت عشوائية طبقية وكان عددها
( )585مستجيب من حجم المجتمع الكلي ،واستخدمت الدراسة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية في تحليل البيانات واختبار الفرضيات ،وأظهرت النتائج وجود أثر سلبي لمستوى ص ْمت
الص ِّحي بمحافظة
العاملين الدائمين على الذاكرة التنظيمية في شركة ِمياه ال ُش ْرب والص ْرف ِّ
المنوفية ،وتبين وجود أثر ايجابي لتخفيض مستوى صمت العاملين على األداء الكلي في الشركة
المبحوثة ،وان مستوى الذاكرة التنظيمية يسهم في تعزيز ودعم الميزة التنافسية في الشركة.

 .7دراسة (Yongfu, Liheng, Zongtan, Kunsheng, Liangyuan, Jian, )2017
 Xitong,بعنوان:
Connotation and Selection of Disruptive Technologies that Lead
Industrial Change
دًللة واختيار التكنولوجيا الممزقة التي تقود التغيير الصناعي
هدفت هذه الدراسة الى داللة واختيار التكنولوجيا الممزقة التي تقود التغيير الصناعي  .من خالل
إنشاء نظام تقييم المؤشر .تم استخدام األساليب الكمية والنوعية  ،تختار هذه الدراسة )(20
تكنولوجيا ممزقة تقود التغيير الصناعي حاليا ،ويوفرهذا التحليل الدعم لمزيد من الدراسة حول
العالقة بين التكنولوجيا الممزقة والثورة الصناعية  ،ويتم إجراء جولتين من االستبيانات
لألكاديميين .يتم اختيار قائمة من ( (165تقنية نوعية من اصل ) (313تقنية  ،ويتم اختيار
) (26تقنية كمية  .من ابرز النتائج هذه الدراسة حول داللة واختيار التكنولوجيا الممزقة التي
تؤدي إلى التحول الصناعي استكشاف أولي للعالقات بينهما .هذا يضع األساس للتنبؤ التكنولوجي
في المرحلة الالحقة من المشروع .وتطوير آليات اختيار تقنية معقولة وعلمية ومبتكرة ،وانشاء
قواعد بيانات تكنولوجية لتوقع وتحليل التكنولوجيا الممزقة بشكل أفضل.
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 .8دراسة أبو خشبة ومحمود ( )2018بعنوان:
تأثير ضغوط أصحاب المصالح على ممارسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء لتحسين أداء
المنظمة دراسة تطبيقية على عينة من المنظمات الصناعية المصرية
هدفت هذه الدراسة الى االهتمام بمفهوم إدارة سلسلة التوريد الخضراء ومع تزايد االهتمام بقضايا
التلوث البيئي ودور المنظمات في تحقيق التنمية المستدامة واستجابتا لضغوط أصحاب المصالح
الداخليين والخارجيين المهتمين بهذه االعتبارات .تم تطبيق هذه الدراسة على مجموعة من
المنظمات الصناعية التي تتسبب نشاطاتها في التلوث البيئي .اعتمدت الدراسة اسلوب الحصر
الشامل لشركات ثالثة في قطاعات صناعية في االسكندرية ،والبحيرة ،والعاملة في الصناعات
النسيجية والمالبس ،الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية ،الصناعات الغذائية والمشروبات .وبلغ
عدد الشركات ( )70شركة.
ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود تأثير إيجابي لضغوط أصحاب المصالح الداخليين
والخارجيين على تبني وتطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء .باإلضافة الى وجود تأثير
إيجابي لضغوط أصحاب المصالح على أداء المنظمة من خالل تحسين أدائها البيئي والتشغيلي
بهدف إرضاء أصحاب المصالح وتحقيق توقعتها المتمثلة بنتاج منتجات خضراء وااللتزام ببيئة
نظيفة.

 .9دراسة الياسري ،الحسناوي ،والشمري ،)2019( ،بعنوان:
الدور الوسيط للرشاقة اًلستراتيجية في تعزيز العالقة بين الطاقة اًلمتصاصؤية والبراعؤة التنظيميؤة،
بحث استطالعي تحليلي آلراء عينة من مديري شركات اًلتصاًلت المتنقلة في العراق
هـدفت الد ارسـة إلـى التعـرف علـى الـدور الوسـيط للرشـاقة االسـتراتيجية فـي تعزيـز العالقـة بـين
الطاقة االمتصاصية والبراعة التنظيميـة ،وذلـك مـن خـالل د ارسـة اسـتطالعية تحليليـة آلراء عينـة مـن
م ــديري ش ــركات االتص ــاالت المتنقل ــة ف ــي العـ ـراق ،اتبع ــت الد ارس ــة الم ــنهج الوص ــفي التحليل ــي ،وق ــد
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اعتمدت الدراسة على االستبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي كانت عشوائية طبقية وكـان
عــددها ( )169مســتجيب مــن المــديرين المفوضــين فــي الشــركات االتصــاالت المبحوثــة ،واســتخدمت
الد ارس ــة برنـ ــامج الحزم ــة اإلحصـ ــائية للعلـــوم االجتماعي ــة فـــي تحليـ ــل البيان ــات واختبـ ــار الفرضـــيات
واســتخدمت معامــل ارتبــاط بيرســون بــين المتغي ـرات المســتقلة والتابعــة والتحليــل العــاملي التوكيــدي،
وتوصلت الدراسة إلـى عـدد مـن النتـائج منهـا أن هنـاك دور للرشـاقة االسـتراتيجية كمتغيـر وسـيط فـي
تعزيز العالقة بين الطاقة االمتصاصية للمعرفة في تحقيق البراعة التنظيمية ويؤثر فيها تأثي ار فـاعال،
وذلــك مــن وجهــة نظــر عينــة الد ارســة مــن مــديري شــركات االتصــاالت المتنقلــة فــي العـراق مــن خــالل
المقــدرات المتفوقــة للرشــاقة االســتراتيجية للمنظمــات التــي تســاعدها فــي االســتدامة والتنافســية بس ـبب
وجود أثر معنوي للمتغير المستقل وهو الطاقة االمتصاصية للمعرفة في البراعة التنظيمية.

.10

دراسة ) Kamolsook, Badir., & Frank, (2019بعنوان:

Consumers’ Switching to Disruptive Technology Products: The Roles
of Comparative Economic Value and Technology Type
تحؤؤول المسؤؤتهلكين إلؤؤى المنتجؤؤات التكنولوجيؤؤة الممزقؤؤة :مقارنؤؤة أدوار القيمؤؤة اًلقتصؤؤادية ونؤؤوع
التكنولوجيا
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف دوافـع المسـتهلكين للتحـول إلـى منتجـات جديـدة فـي سـياق
االبتكار التخريبـي أو المـزق ،و التحقـق فـي دور االختالفـات التكنولوجيـة والعوامـل الخارجيـة للشـبكة
على التكنولوجيا المستقلة ،طبقت هذه الدراسة على المنتجات المنزلية للمستهلكين في تايالند و كان
البحث في هذه الدراسة عن طريق االدبيات و المقابالت مع خبراء المنتجات المنزلية  ،كانت العينة
هــي التلفزيــون الرقمــي  )TV( 20باعتبــاره تقنيــة  DTPالخارجيــة للشــبكة واضــاءة الصــمام الثنــائي
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الباعـث للضــوء ) (LEDباعتبارهـا تقنيــة  DTPالقائمـة بــذاتها .قامـت الد ارســة باختبـار أولــي مــع
ار مـن خـالل هـذه
ار وتكر ا
عشرين مستهلكا تايالنديا مستقال متبوعا بمقابالت  ،وصقلت االستبيان مر ا
العملية .بعد ذلك  ،أجريت دراسة تجريبية مع خمسة وستين مستهلكا تم اختيارهم عشوائيا في ثـالث
مناطق تسوق في بانكوك :سنترال الدبراو  ،ومول بانجكابي  ،وفيوتشر بارك رانجسيت .كانت ابرز
النتــائج التــي توصــلت اليهــا الد ارســة مــن األدبيــات فــي استكشــاف ســياق تطــوير التكنولوجيــا الممزقــة
للمنتجات الملموسة ومن خالل مقارنة أنواع مختلفة من التكنولوجيا (تقنية العوامل الخارجيـة للشـبكة
مقابل التكنولوجيا المستقلة).

.11

دراسة ) :Łukiewska K., (2019بعنوان:

Barriers to the Innovation of the Food Industry in the European Union
Member Countries
معوقات ابتكار الصناعات الغذائية في الدول األعضاء في اًلتحاد األوروبي
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات ابتكار الصناعات الغذائية في اغلب دول
العالم بسبب المنافسة العالية و كانت تفتقر المؤسسات العاملة في هذه الصناعة الى نقص التمويل
الداخلي والخارجي وارتفاع التكاليف  ،طبقت العينة على قطاع الصناعات الغذائية في دول االتحاد
األوربي التي كانت هناك بيانات إحصائية حول حواجز االبتكار داخل قطاع صناعة األغذية .وفقا
لتوصيات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (دليل أوسلو ، )2005إجراء تقييم ألهمية العوامل
والحواجز التي تم تحليلها باستخدام الطريقة المقارنة للجابات داخل البلدان المختارة في االتحاد
األوروبي والتي كانت :المتوسط الحسابي  ،ومعامل االختالف وكذلك المتوسط ( ، )Meوالربيع
األدنى ( )Q1والربيع األعلى ( )Q3لتوزيع المؤشرات الواردة في المخططات الصندوقية .و
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توصلت الى ابرز النتائج تحديد وتقييم حواجز االبتكار في صناعة األغذية في االتحاد األوروبي
تحتاج إلى مزيد من الرقابة.

 .12دراسة ) Sudeeptha & Galahitiyawe (2020بعنوان:
The impact of stakeholder pressure on the adoption of green practices
)by manufacturing firms (Concept Paper
تأثير ضغط أصحاب المصلحة علؤى تبنؤي الممارسؤات الخضؤراء مؤن قبؤل شؤركات التصؤنيع (ورقؤة
المفاهيم)
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة إل ــى معرف ــة ت ــأثير ض ــغط أص ــحاب المص ــلحة عل ــى تبن ــي الممارس ــات
الخضراء من قبـل شـركات التصـنيع ،وتحديـد األنـواع المختلفـة مـن ضـغوط أصـحاب المصـلحة التـي
تـؤثر علـى تبنــي الممارسـات الخضـراء شـركات التصــنيع ،وقـد اعتمــدت الد ارسـة علــى شـرح وتوضــيح
الجوانب النظرية المتعلقة بضغوط أصحاب المصلحة والممارسـات الخضـراء ،اسـتندت الد ارسـة علـى
مجــال بحث ــي ايج ــابي بح ــت  .و طبق ــت ه ــذه الد ارســة عل ــى مش ــاركون ف ــي االس ــتطالع م ــديرين ف ــي
المصــانع فــي مجــاالت العمليــات  /اإلنتــاج  ،واســتراتيجية الشــركة واســتدامة الشــركات .و تــم تجميــع
البيانــات مــن خــالل اســتبيان مــنظم يــتم بجمــع البيانــات مــن مجيــب واحــد داخــل كــل مصــنع حيــث أن
ـار مفـاهيمي لشـرح العالقـة
وحدة التحليل هي مصنع .و ابرز النتائج هـي طـورت الد ارسـة الحاليـة إط ا
بــين ضــغط أصــحاب المصــلحة واعتمــاد الممارســات الخض ـراء .مــن أجــل تصــور ضــغط أصــحاب
المصــلحة  ،تــم اعتمــاد ثالثــة أن ـواع مــن ضــغوط أصــحاب المصــلحة الكبي ـرة وهــي :ضــغط العمــالء
والضغط التنظيمي وضغط المنافسين من األدبيات السابقة.
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.13

دراسة  Al- amien , (2021),بعنوان:

Implementing Sustainable Port in Indonesia: A Case Study of Port of
Gothenburg,
تطبيق التنمية المستدامة في إندونيسيا :دراسة حالة ميناء جوتنبرج
هدفت هذه الدراسة إلى بيان إمكانية تطبيق التنمية المستدامة في إندونيسيا ،وذلك من
خالل دراسة حالة ميناء جوتنبرج ،وتناولت الدراسة أهمية ممارسة الميناء لمفهوم المستدام بما في
ذلك الفرق بين مفهوم الميناء المستدام والميناء األخضر ومفهوم االستدامة والعالقة بصناعة
الموانئ .طبقت هذه الدراسة باستخدام دراسة حالة بحثية نوعية  ،و تم جمع البيانات من خالل
مصادر متعددة للمعلومات  ،مثل المقابالت شبه المنظمة المتعمقة و التقرير الداخلي للشركة و
طريقة الوثائق .تمت مقابلة األشخاص في هذه الدراسة من المسؤولون عن حركة االستدامة في كل
من ميناء جوتنبرج وميناء تانجونج بريوك .تمتد مصداقية األشخاص الذين تمت مقابلتهم إلى
مصداقية هذه الدراسة .وتم تحليل البيانات التي تم جمعها من خالل التفكير التجريبي  ،إلى جانب
العرض الكافي لألدلة والنظر بعناية في التفسيرات البديلة .كانت ابرز النتائج تتكون من ثالثة
أجزاء :ممارسة الموانئ المستدامة لميناء جوتنبرج  ،بطاقة األداء المتوازن المستدام ()SBSC
لميناء جوتنبرج  ،وتحليل الفجوة حول نهج استدامة الموانئ اإلندونيسية .الجزء األول هو نتيجة
مقابلة مع إدوارد موليتور  ،مدير االستدامة في ميناء جوتنبرج .الجزء الثاني هو نتيجة تقارير
االستدامة السنوية لميناء جوتنبرج من  2015إلى  .2019الجزء األخير هو نتيجة البيانات التي
تم جمعها من و ازرة النقل اإلندونيسية.
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 .14دراسة (Al-Hashem Adel Odeh, Almasri Ammar & Abu Orabi )2021
 Tareqبعنوان:
The mediation role of the organizational memory in the relationship
between knowledge capturing and learning organization
الدور الوسيط للذاكرة التنظيمية في العالقة بين التقاط المعرفة والمنظمة المتعلمة.
هدفت هذه الدراسة الى استكشاف تأثير التقاط المعرفة على المنظمة المتعلمة ودور الوساطة
للذاكرة التنظيمية في الجامعات األردنية الخاصة .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين في مختلف المستويات اإلدارية في الجامعات االردنية
الخاصة .تم استخدام العينة العشوائية البسيطة .حيث تم توزيع ( )750استبيان وزع عشوائيا في
( )10جامعات.
كانت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ان هناك تأثير إيجابي اللتقاط المعرفة على الذاكرة
التنظيمية .وهناك تأثير إيجابي للذاكرة التنظيمية على المنظمة المتعلمة ،وللذاكرة التنظيمية تأثير
كبير في العالقة بين التقاط المعرفة والمنظمة المتعلمة.

.15

دراسة ) Eisenman1& Frenkel, (2021بعنوان:

Remembering Materiality: A Material–Relational Approach to
Organizational Memory,
جوهر التذكر :منهج مادي -عالئقي للذاكرة التنظيمية
هــدفت هــذه الد ارســة منهجــا ماديــا عالقيــا لفهــم الــذاكرة التنظيميــة ،حيــث تناولــت بالتفصــيل
الجوانــب الماديــة الكامنــة فــي أجه ـزة الــذاكرة والمصــنوعات الماديــة التــي تلزمهــا ،حيــث تعمــل الــذاكرة
على تكوين مجموعات اجتماعيـة تنظيميـة مـن أصـحاب المصـلحة المـرتبطين ببعضـهم الـبعض عـن
طريق الصالت المتبادلة بين هذه األجهزة ،والمعروفة باسم ذاكـرة المجتمعـات التـي تمثـل المعلومـات
حول الماضي الذي يفسره أعضاء المجتمع ،وركزت الدراسة على كيفية التعامل مع الجوانب المادية
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من أجهزة الذاكرة التي يمكن أن تخلق عالقات تقارب بين األشخاص الـذين يتـذكرون معـا ،وناقشـت
الد ارس ــة العدي ــد م ــن األدبي ــات ح ــول المادي ــة واألهمي ــة النس ــبية له ــا باعتباره ــا أس ــاس التواص ــل غي ــر
اللفظي والعالئقي ،و ابرز النتائج التي توصلت لها الدراسة هـي وضـع نظريـة السـمات الماديـة التـي
تؤثر على كيفية تكوين أجهزة ذاكرة االتصاالت التـي تنشـئ حـدودا وترسـم خـرائط مؤقتـة للتنظـيم فـي
المجتمعــات ،كمــا قــدمت الد ارســة تصــور لكيفيــة ت ـراكم هــذه الســمات الماديــة الممي ـزة ،كيــف تتقــاطع
وتتفاع ــل م ــع بعض ــها ال ــبعض وم ــع ذاكـ ـرة األجهـ ـزة وكي ــف يمك ــن له ــذه التف ــاعالت ب ــدورها أن تـ ـربط
أصحاب المصلحة معا.

.16

دراسة ) Jackson, E. A., (2021بعنوان:

Creative Destruction Theory Space as the Ultimate End for postCOVID-19 Recovery in Sub-Saharan Africa,
نظرية الهدم الخالق والتعافي منها بعد  COVID-19في جنوب صحراء أفريقيا
هــدفت هــذه الد ارســة التعريــف بنظريــة الهــدم الخــالق واج ـراءات التعــافي بعــد COVID-19
طبقتتا علني ت فــي جنــوب صــحراء أفريقيــا ،ناقشــت الد ارســة مــرض كورونــا  COVID-19حيــث أدى
ظهــوره إلــى إعــادة التفكيــر فــي طريقــة عمــل األشــياء ومــا يجــب القيــام بــه إلنعــاش االقتصــاد العــالمي
والحاجــة والطريقــة التــي تقــدم بهــا الخــدمات وتلبيتهــا للرغبــات التــي مــن الناحيــة العمليــة توقفــت تحــت
تأثير جائحة  ،COVID-19بعد أن وصل العالم في ظل انتشار المرض إلى طريق مسدود ،والتـي
يبدو أنها كانت مصدر قلق مثير للقلق فـي أثنـاء انتشـار أزمـة  ،COVID-19و ابـرز النتـائج التـي
توصلت اليها الد ارسـة هـي أهميـة الهـدم الخـالق و الحاجـة علـى تركيـز االهتمـام بـه مـن خـالل تقـديم
الخدمات األساسية في تلبية احتياجـات االسـتهالك األساسـية  ،وفـي الوقـت نفسـه إعـادة هيكلـة نظـام
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لــدعم أنشــطة التنميــة المســتدامة التــي تركــز علــى االهتمــام فــي تــوفير وســائل عمــل ونمــو اقتصــادي
الئقة.

 .17دراسة ( Müller, J. M., Buliga, O., & Voigt, K. I. )2021بعنوان:
The role of absorptive capacity and innovation strategy in the design of
industry 4.0 business Models - A comparison between SMEs and large
enterprises
دور الطاقة اًلمتصاصية واستراتيجية اًلبتكار في تصميم نماذج أعمال الصناعة مقارنة بين
الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة
هدفت هذه الدراسة الى دمج مفاهيم تصميم نموذج األعمال ،والطاقة االمتصاصية ،واستراتيجية
االبتكار في نموذج بحث واحد .تم تحليل بيانات هذه الدراسة من ( )221مؤسسة صناعية ألمانية،
تم تطبيقها من خالل نمذجة المعادلة الهيكلية ،مع بيانات منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة
( )SMEsوالمؤسسات الكبيرة.
ابرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة انها الدراسة الكمية االولى للعالقة بين الطاقة االمتصاصية
واستراتيجيات االبتكار االستكشافية واالستغاللية .وتظهر نتائجها أن الشركات الكبيرة تستخدم أكثر
من الطاقة االمتصاصية المحتملة والمتحققة لتطوير استراتيجيات االبتكار االستكشافية
واالستغاللية .وبالتالي ،ان اكتساب واستيعاب وتحويل واستغالل المعرفة من البيئة تمكن الشركات
االنخراط في استراتيجيات االبتكار االستكشافية التي تستخدم تصميم نموذج أعمال يركز على
الحداثة ،وتؤدي استراتيجيات االبتكار االستغاللي عموما الى تصميم نموذج أعمال يركز على
الكفاءة .وتعمل هذه الدراسة غلة توسيع نطاق البحث خاصة من منظور الشركات الصغيرة
والمتوسطة .وبموجب هذا ،فإن الطاقة االمتصاصية المحتملة لها عالقة إيجابية اعلى مع االبتكار
االستكشافي واالستغاللي.
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ثالثاا :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ويالحــظ إن الد ارســات الس ــابقة التــي تــم عرض ــها تبــين ع ــدم وجــود د ارســة قام ــت بد ارســة المتغيــ ارت
الــثالث معــا ،بــل تناولــت متغيــر واحــد منهمــا وعالقتــه بمغيــر آخــر ،وجــاءت الد ارســة الحاليــة لتحــدد
موقعا لها بين الدراسات السابقة ،يتمثل في دراسة:
 -1د ارسـة المتغيـ ارت الــثالث معـا وهمـا (إدارة المســؤولية الشـاملة ،الهـدم الخــالق ،الـذاكرة التنظيميــة)
وذلك للتعرف على عالقاتهم وتأثيراتهم.
 -2تطبيقها في قطاع مهم من القطاعات االقتصادية هو قطاع الصناعات الغذائية.
 -3اعتمــدها ابعــاد جديــدة فــي إدارة المســؤولية الشــاملة همــا (ضــغوط أصــحاب المصــالح ومطالــب
التنمي ــة المس ــتدامة) وابع ــاد جدي ــدة لله ــدم الخ ــالق هم ــا بع ــدي (الطاق ــة االمتصاص ــية و التكنولوجيـ ـا
الممزقة )
 -3التركيــز آراء عينــة قياديــة ذات إد اركــات واعيــة مــن العــاملين فــي الشــركات العاملــة فــي شــركات
عمــان ومــن جميــع المســميات الوظيفيــة للحصــول علــى نتــائج
الصــناعات الغذائيــة الكبي ـرة فــي مدينــة ّ
موضوعية.

وهنا يمكن القول ان الهدف األول من أهداف الدراسة والذي نصه
تحليل االدبيات والدراسات السابقة بخصوص مفاهيم وعالقات متغيرات الدراسة (إدارة
المسؤولية الشاملة ،الهدم الخالق ،الذاكرة التنظيمية متغير وسيط) ،وذلك من أجل بناء هيكل
مفاهيمي متكامل ،قد تحقق
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الفصل الثالث:

المنهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)

الشكل ( :)1-3مخطط عمل الفصل الثالث
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اوًل :منهج الدراسة
الدراسة الحالية دراسة سببية ذات طابع نوعي وكمي ،اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي وهو د ارسـة
الواقــع أو الظ ـواهر أو المشــكالت العلميــة كمــا توجــد فــي الواقــع ،ومــن ثــم الوصــول إلــى توضــيحات
منطقية لها دالئل ،وبراهين تمنح الباحثة القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة.

ثانيا :مجتمع الدراسة وعينتها
ا
عمان والتي يتراوح
كان مجال الدراسة الحالية شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
عمان.
عدد عامليها ( – 500فما فوق) بحسب تصنيف غرفة صناعة ّ
عمان
الجدول ( )1-3شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
اسم الشركة

الرقم

عدد األفراد العاملين

1

سجاب الصناعية

1197

2

شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية

1009

3

حمودة للصناعات الغذائية

732

4

النبيل للصناعات الغذائية

697

5

سالي للتسويق

579

6

سنيورة للصناعات الغذائية

566

7

الكسيح لتصنيع األطعمة

524

المجموع

5304

المصدر :غرفة صناعة عمان ()www.aci.org.jo

إال ان شركة واحدة منها هي حمودة للصناعات الغذائية لم توافق على تطبيق الدراسة
وامتنعت عن التعاون مع الباحثة وبذلك أصبح عدد الشركات الخاضعة للدراسة ( )6فقط وسبب
اختيار هذه الشركات يعود الى انه تتوافق مع متطلبات الدراسة الحالية التي هي:
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 -1وجود أعداد كبيرة من العاملين للحصول على عدد من المشاهدات التي تكفي لتحليل نتائج
الدراسة.
 -2تستخدم نظم تصنيع تعتمد على التكنولوجيا وبخاصة المعقدة منها.
 -3منتجاتها ذات ارتباط مباشر ويومي مع المواطنين وتحتاج الى متابعة مستمرة من أطراف
متعددة لضمان سالمتها وجودتها.
ويوضح الشكل رقم ( )2-3خطوات المعاينة لتحديد مجتمع الدراسة وعينتها

شكل ( )2-3خطوات المعاينة لتحديد مجتمع الدراسة وعينتها
المصدر :من تصميم الباحثة باًلستناد إلى تقارير غرفة صناعة عمان ()www.aci.org.jo

ويظهر من الشكل السابق أنه بعد تحديد الشركات جاءت خطوة تحديد مجتمع الدراسة إذ تكون من
( )4700فردا من العاملين في الشركات الست سابقة الذكر من شاغلي وظائف (عضو مجلس
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ادارة ،مدير عام ،نائب مدير عام ،مدير  /رئيس قسم ،موظف) ثم سحبت منه عينة عشوائية طبقية
تناسبية بلغ قوامها ( )356فردا ،باستخدام المعادلة األتية:
ُ

)𝑃 𝑍 2 ∗ 𝑃 (1 −
=𝑛
)𝑃 1 𝑍 2 ∗ 𝑃 (1 −
[𝑁1+
]
𝑑2
(السيفو ،ابوبكر ،الرفاعي)2010 :58-59 ،

1 − 0.50
384
(0.05)2
=𝑛
=
= 356
)1 (1.96)2 ∗ 0.50 (1 − 0.50
1.08
1+
[
]
4700
(0.05)2
(1.96)2 ∗ 0.50

( )356وهذا الحجم يتوافق مع ذكر في جداول ( )Sekaran & Bougie, 2016:264حيث
يمثل متوسط عينة مجتمع ( )4500وعينته ( )354ومجتمع ( )5000وعينته ()357

357 + 354
= 356
2
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جدول ( )2-3تفاصيل مجتمع الدراسة وعينتها وعينات كل طبقة من طبقاته
الوظائف

عينة الطبقة

المجتمع

العينة

حجم الطبقة

()1

()2

()3

عضو مجلس إدارة

4700

356

36

3

مدير عام

4700

356

6

1

نائب مدير عام

4700

356

7

1

رئيس  /مدير قسم

4700

356

79

5

موظف

4700

356

4572

346

4700

356

3
=
1

∗2

)(4

المجموع

المصدر :غرفة صناعة عمان وسجالت الشركات ومقابالت الباحثة

ثالث ا :وحدة التحليل
وحدة التحليل لهذه الدراسة هم (عضو مجلس ادارة ،مدير عام ،نائب مدير عام ،مدير  /رئيس
عمان .والجدول ( )3-3يوضح
قسم ،موظف) في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وصف افراد عينة الدراسة النهائية والبالغة ( )350فردا من خالل متغيراتها الديمغرافية ،بسبب
استبعاد استمارتين اثنتين لعدم اكتمال معلوماتها وهناك أربع استبانات غير مرتجعة:
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جدول ( )3-3وصف افراد عينة الدراسة من خالل المتغيرات الديمغرافية
المتغيرات

الفئة

العدد

النسبة

النوع االجتماعي

ذكر

339

96.9

انثى

11

3.1

المجموع

350

100.0

 30سنة فأقل

113

32.3

من  -31أقل من  36سنه

80

22.8

من  -36أقل من  41سنه

63

18.0

من  -41أقل من 46سنه

65

18.6

 46سنه فأكثر

29

8.3

المجموع

350

100.0

ثانوية عامة او دبلوم مجتمع

56

16.0

بكالوريوس

228

65.1

دبلوم عال

55

15.7

ماجستير

10

2.9

دكتوراه

1

.3

المجموع

350

100.0

مدير عام

1

.3

نائب مدير عام

1

.3

عضو مجلس إدارة

3

.9

رئيس  /مدير قسم

5

2.2

موظف

340

96.3

المجموع

350

100.0

 5سنوات فأقل

99

28.3

من  – 6أقل من 11سنة

123

35.1

من – 11أقل من 16سنة

98

28.0

 16سنة فأكثر

30

8.6

المجموع

350

100.0

العمر

المستوى التعليمي

طبيعة العمل

سنوات الخبرة
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رابعا :أدوات الدراسة
 مصادر المعلومات الثانوية :تضمنت ال ُكتب والمراجع األجنبية والعربية ذات العالقة،
والمقاالت ،واألبحاث ومحركات البحث العالمية.
 مصادر المعلومات األولية:
االستبانة :كانت األداة الرئيسية واذ تم تطويرها لتقيس المتغيرات الثالثة للدراسة،
واخضاعها للصدق والثبات من خالل الخطوات التالية:
 -1إعداد فقرات اًلستبانة :تم إعداد فقرات االستبانة وتطويرها باالستناد إلى األدبيات
المذكورة في جدول ( )4-3وبلغ عدد فقراتها ( )64فقرة.
جدول ( )4-3مراجع تطوير فقرات اًلستبانة
المصادر

المتغيرات

 أبو خشب ,و محمد محمود .)2018( .تأثير ضغوط أصحابالمصالح على مماراسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء لتحسين
أداء المنظمة :دراسة تطبيقية على عينة من المنظمات الصناعية
المصرية .مجل جامن عإلسک دري للنلوم عإلدعري .55(1), 231-
261,

المتغير المستقل  :إدارة المسؤولية الشاملة
()Total Responsibility Management
ويشمل المتغيرات المستقلة الفرعية اآلتية:
-

ضغوط اصحاب المصالح ( Stakeholder
)Pressure

-

مطالب التنمية المستدامة (Sustainable
)Development Demands

 Helmig, B., Spraul, K., & Ingenhoff, D. (2016).Under positive pressure: How stakeholder
pressure affects corporate social responsibility
implementation. Business & Society, 55(2), 151187.
-

Al- amien , D. (2021), Implementing Sustainable
Port in Indonesia: A Case Study of Port of
Gothenburg, Master’s thesis in Maritime
Management Master Study, Chalmers University
of Technology, Gothenburg, Sweden.
 Balakrishnan, B., Tochinai, F., & Kanemitsu, H.(2020). Perceptions and Attitudes towards
Sustainable Development among Malaysian
Undergraduates. International Journal of Higher
Education, 9(1), 44-51.

-

Stofkova, Z., & Sukalova, V. (2020). Sustainable
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المصادر

المتغيرات

development of human resources in globalization
period. Sustainability, 12(18), 7681.

Müller, J. M., Buliga, O., & Voigt, K. I. (2021). The role of absorptive capacity and innovation
strategy in the design of industry 4.0 business
Models-A comparison between SMEs and large
enterprises. European Management Journal, 39(3),
333-343.

 الهدم الخالق:المتغير التابع
)Creative Destruction(
:ويشمل المتغيرات التابعة الفرعية اآلتية

Yongfu, S., Liheng, W., Zongtan, S., Kunsheng, W., Liangyuan, H., Jian, C., ... & Xitong, K. (2017).
Connotation and selection of disruptive
technologies that lead industrial change.
Strategic Study of Chinese Academy of
Engineering, 19(5), 9-16.
Adel Odeh, A. H., Ammar, A., & Tareq, A. O. (2021). The mediation role of the organizational
memory in the relationship between knowledge
capturing and learning organization. Cogent
Business & Management, 8(1), 1924933.

-

Disruptive ( التكنولوجيا الممزقة
)Technology

-

 الذاكرة التنظيمية:المتغير الوسيط
)Organizational Memory(

-

Yu, S., Zhang, Y., Yu, J., Yang, X., & Mardani, A.
(2021). The Moderating Impact of
Organizational Identity Strength between
Strategic Improvisation and Organizational
Memory and Their Effects on Competitive
Advantage. Sustainability, 13(6), 3207.
 نظم المناعة:)2017( ، عثمان، وعبد علمجيد، أحمد علي، صالح اختبار الدور:التنظيمية وأثرها في استراتيجيات إدارة األزمات
 دراسة ميدانية على شركات:الوسيط لنظم المعلومات االستراتيجية
 مجل كلي عحمد بن محمد علنسكري،الصناعات الغذائية األردنية
.134-94 :)1( ,3 ,  قطر,  علدوح، للنلوم عإلدعري وعلقانوني
 دور الذاكرة التنظيمية في:)2012( ، إلهام حمود علي،علفاعوري
، اطروحة دكتوراه منشورة،تعزيز فاعلية المنظمات الصناعية
. جامن عمان علنربي

Absorptive ( الطاقة االمتصاصية
)Capacity

-

53

 -2صدق اداة الدراسة:
اوًل :الصدق الظاهري
للتحقق من صدق المقاييس وأن الفقرات الموضوعة تقيس ما وضعت ألجله ،ومدى تغطيتها
لجوانب الدراسة فقد تم عرضه على مجموعة من المحكمين المختصين حيث بلغ عددهم ()13
خبير ،وبعد مراجعة هؤالء الخبراء والمتخصصين في إدارة االعمال من مختلف الجامعات االردنية،
الملحق رقم (  ،) 1تم اإلبقاء على الفقرات التي تمت الموافقة عليها من حيث مناسبة صياغتها
ومضمونها وتمثيلها لألبعاد التي تفرع اليها المقياس ،وتم حذف خمس فقرات ودمج فقرتين اثنين
بفقرة واحدة  ،وبالتالي اصبح عدد فقرات االستبانة بشكلها شبه النهائي ( )58فقرة .
ثانيا :الصدق البنائي التقاربي ()Convergent Constructive Validity
 باستخدام التحليل العاملي اًلستكشافي ()Exploratory Factor Analysis
تم استخدام التحليل العاملي االستكشافي من خالل برمجية  SPSSاالصدار ()23
 .1صدق التحليل العاملي اًلستكشافي للمتغير المستقل :إدارة المسؤولية الشاملة ببعديها
يعرض الجدول ( )5-3نتائج التحليل العاملي االستكشافي للمتغير المستقل :إدارة المسؤولية
الشاملة ببعديها
البعد
ُ

ضغوط أصحاب المصالح
مطالب التنمية المستدامة
إدارة المسؤولية الشاملة

قيمة اختبارKMO
()<0.50

0.970

العينة كافية ومناسبة

القيمة العينية (الذاتية)
Eigen Value
)(<1

نسب التباين المفسر
AVE

8.52

42.604

8.29

41.479
% 84.03
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كما يعرض الجدول قيم التحميل (التشبع) لفقرات العوامل المستخلصة لفقرات العوامل الممثلة
للمتغير المستقل (إدارة المسؤولية الشاملة)
جدول ( )6-3قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير المستقل (إدارة المسؤولية
الشاملة) والناتجة من خالل التدوير المتعامد للمحاور ()Varimax
قيم التشبع على
الرقم

العوامل

رمز

الفقرة

الفقرة

ضغوط

أصحاب

مطالب

التنمية

المصالح المستدامة
1

IV1.1

2

IV1.2

تحدد شركتنا أهدافها االستراتيجية بناء على تطلعات أصحاب

المصالح.

تخضع شركتنا للرقابة من قبل أصحاب المصالح بشأن تطبيق

أنظمة السالمة المهنية.

.790
.833

3

IV1.3

تقدم شركتنا المعلومات المطلوبة ألصحاب المصالح عند طلبها .

.837

4

IV1.4

تفصح شركتنا عن بياناتها المالية بشفافية.

.823

5

IV1.5

تنسق شركتنا الموارد التنظيمية لتحقيق أهداف أصحاب المصالح

كافة.

.858

6

IV1.6

تهتم شركتنا بتحليل الشكاوى الواردة من أصحاب المصالح.

.860

7

IV1.7

تشجع شركتنا على بناء عالقات طويلة األمد مع العمالء .

.836

8

IV1.8

9

IV1.9

تلتزم شركتنا باالمتثال للقوانين الحكومية المتعلقة بقواعد ممارسة

االعمال التجارية الصحيحة.

تتبنى شركتنا ثقافة تنظيمية تشجع على تطبيق الممارسات البيئية

 IV1.10 10تحرص شركتنا على االلتزام األخالقي .
11

IV2.1

12

IV2.2

تهتم شركتنا بتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان إتاحة الفرص

التنموية لألجيال القادمة

تطور شركتنا أنظمة اإلدارة المالية لتحسين التنمية االقتصادية

.819
.810
.817
.801
.806
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المستدامة طويلة االجل .
13

IV2.3

تعتمد شركتنا بطاقة االداء المتوازن المستدام .

.721

14

IV2.4

تنفذ شركتنا االنشطة ذات االولوية بتحسين مؤشر رضا العمالء .

.836

15

IV2.5

تلتزم شركتنا بتعليمات منع التلوث البيئي .

.787

16

IV2.6

تلتزم شركتنا بتنفيذ اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية .

.835

17

IV2.7

تمتلك شركتنا نظام معلومات بيئي يدعم اإلنتاج النظيف .

.816

18

IV2.8

تساهم شركتنا بالنمو االقتصادي من خالل االرتقاء بالجودة .

.848

19

IV2.9

تهتم شركتنا بالتنبؤات المتعلقة بالتغييرات السكانية المستقبلية .

.825

 IV2.10 20تنفذ شركتنا برامج تدريبة تهتم بتطوير قدرات التنمية المستدامة.

.823

 .2صدق التحليل العاملي اًلستكشافي للمتغير التابع :الهدم الخالق ببعديه
يعرض الجدول ( )7-3نتائج التحليل العاملي االستكشافي للمتغير التابع :الهدم الخالق ببعديه
البعد
ُ

قيمة اختبارKMO

القيمة العينية

()<0.50

(الذاتية)

نسب التباينAVE

Eigen Value
)(<1
الطاقة االمتصاصية
التكنولوجيا الممزقة
الهدم الخالق

0.931

7.527

37.636

7.202

36.012
% 73.648

كما يعرض الجدول قيم التحميل (التشبع) لفقرات العوامل المستخلصة لفقرات العوامل الممثلة
للمتغير التابع (الهدم الخالق)
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جدول ( )8-3قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير التابع (الهدم الخالق)
والناتجة من خالل التدوير المتعامد للمحاور ()Varimax
قيم التشبع على العوامل
الرقم رمز الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة

DV1.1

تمتلك شركتنا استراتيجية الكتساب المعرفة المتميزة.

DV1.2

تحدد شركتنا الفرص الجديدة في السوق لتلبية احتياجات

DV1.3

تقوم شركتنا بتطوير منتجاتها من خالل استخدام معرفة

DV1.4

تقوم شركتنا بدراسة التغييرات الديناميكية في متطلبات

DV1.5

تستخدم شركتنا اللقاءات غير الرسمية في جمع المعرفة

DV1.6

تركز شركتنا على بناء مهارات جديدة تتعلق بتطوير

DV1.7

 .تستجيب شركتنا الستيعاب الكم الهائل من التغييرات

العمالء .

جديدة بهدف التحديث المستمر.
السوق .

ذات القيمة المضافة.
المنتجات .

في بيئتها الديناميكية.

الطاقة

التكنولوجيا

االمتصاصية

الممزقة

.638
.841
.901
.902
.902
.893
.864

DV1.8 8

تدرك شركتنا فائدة المعرفة الخارجية الجديدة .

.866

DV1.9 9

تتبنى شركتنا تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع .

.871

 DV1.10تمتلك شركتنا القدرة على توليد المعارف الجديدة المتميزة
10

.

.853

DV2.1 11

تحرص شركتنا على امتالك تطبيقات تكنولوجية حديثة .

.848

DV2.2 12

توفر شركتنا بنية تحتية تكنولوجية ذات جودة عالية .

.861

DV2.3 13

تتبنى شركتنا برمجيات متطورة.

.863

DV2.4 14

تستخدم شركتنا أنترنت األشياء .

.843

DV2.5 15

تتبنى شركتنا الحوسبة السحابية .

.763
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16
17
18
19
20

DV2.6

ادرة
تستخدم شركتنا وسائل التواصل االجتماعي في ا

DV2.7

تخاطر شركتنا في ادخال األساليب التكنولوجية الجديدة

DV2.8

تقيم شركتنا شراكات استراتيجية مع شركات أخرى إلحالل

DV2.9

تمارس شركتنا القيادة االلكترونية مع جميع أصحاب

.888

عملياتها .

.864

غير المجربة سابقا .

.888

التكنولوجيا الجديدة.

.864

المصالح.

 DV2.10تدير شركتنا التكنولوجيا في ضوء التغييرات في هيكل

.652

الصناعة.

 .3صدق التحليل العاملي اًلستكشافي للمتغير الوسيط :الذاكرة التنظيمية
يعرض الجدول ( )9-3نتائج التحليل العاملي االستكشافي للمتغير الوسيط :الذاكرة التنظيمية
البعد
ُ

قيمة اختبارKMO

القيمة العينية

()<0.50

(الذاتية)

نسب التباينAVE

Eigen Value
)(<1
الذاكرة التنظيمية

0.975

14.365

%79.807

كما يعرض الجدول قيم التحميل (التشبع) لفقرات العوامل المستخلصة لفقرات العوامل الممثلة
للمتغير الوسيط (الذاكرة التنظيمية)
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جدول ( )10-3قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير الوسيط (الذاكرة
التنظيمية) والناتجة من خالل التدوير المتعامد للمحاور ()Varimax

الرقم

رمز

الفقرة

الفقرة

قيم التشبع

على العامل

1

 MV1تمتلك شركتنا قاعدة بيانات لتخزين خبراتها.

2

 MV2تعتمد شركتنا األنظمة المحوسبة في حفظ المعرفة بشكل مستمر.908 .

3

 MV3تقوم شركتنا بتخزين المعرفة المكتسبة .

.894

4

 MV4تدعم شركتنا تقنية المعلومات إلدارة المعرفة .

.877

5

 MV5تمتلك شركتنا ذاكرة صلبة مثل قواعد البيانات .

.888

6

 MV6تستثمر شركتنا في الذاكرة المرنة المتمثلة بتجارب الموظفين
بوصفها احد مصادر إثراء ذاكرتها .

.881

.889

7

 MV7تحتفظ شركتنا بتجاربها السابقة لدعم عملية اتخاذ القرار .

8

 MV8تعتمد شركتنا اكتساب المعرفة القائمة على الذكاء االصطناعي .889 .

9

 MV9تمتلك شركتنا معلومات نوعية ألداء اعمالها .

.919

 MV10 10تحتفظ شركتنا بقصص النجاح للشركات المتميزة .

.877

 MV11 11تشجع شركتنا مناقلة الخبرات المخزونة بالذكرة بين موظفيها.

.901

 MV12 12تعتمد شركتنا على توثيق المؤهالت المطلوبة ألداء العمل .

.902

13
14
15

 MV13تمتلك شركتنا خريطة معرفية توضح المهارات الخاصة
بالموظفين .

 MV14تشجع شركتنا التشارك المعرفي من خالل منح حرية للوصول
للمعلومات .

 MV15تشجع شركتنا التعلم الجماعي من خالل تحليل المعارف
الموجودة في ذاكرتها.

 MV16 16تخزن شركتنا المعرفة لتوفير افضل حلول للمشكالت المطلوبة .
17
18

 MV17تثمن شركتنا ذاكرة الموظف من خالل االستفادة من معارفها
كرصيد في ذاكرتها
 MV18تستخدم شركتنا اساليب تسهل وصول الموظفين للمعلومات
المطلوبة .

.863

.919
.884
.917
.878
.880
.912
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 باستخدام الصدق البنائي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي ( Confirmatory
)Factor Analysis
قامت الباحثة باستخدام برمجية  Smart PLS 3.3.3لتنفيذ اختبارات المتعلقة بالصدق التوكيدي
ألبعاد المتغير المستقل والتابع وكذلك المتغير الوسيط وفيما يلي نتائج هذا التحليل:
 .1الصدق البنائي باألسلوب التوكيدي لفقرات المتغير المستقل إدارة المسؤولية الشاملة
(ضغوط أصحاب المصالح ومطالب التنمية المستدامة(
يعرض الجدول ( )11-3نتائج التحليل العاملي التوكيدي حيث يعرض قيم التحميل (التشبع) لكل
فقر والتي من المفترض ان تكون ممثلة لجزء منه حيث يالحظ ان اقل قيمة تم التوصل اليها هي
القيمة ( )0.829وهي القيمة المرتبطة بالفقرة الثالثة في عامل مطالب التنمية المستدامة والتي
تحمل الرمز ( )IV2.3وحيث ان هذه القيمة كانت أكبر من ( )0.50في التحليل العاملي
التوكيدي) فأنها تعتبر كافية ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع مقبولة وكافية للفقرات.
جدول ( )11-3قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير المستقل إدارة المسؤولية
الشاملة والناتجة بأسلوب التحليل العاملي التوكيدي
قيم التشبع على
الرقم

العوامل

رمز

الفقرة

الفقرة

ضغوط

أصحاب

مطالب

التنمية

المصالح المستدامة
1

IV1.1

2

IV1.2

تحدد شركتنا أهدافها االستراتيجية بناء على تطلعات أصحاب
المصالح.

0.897

تخضع شركتنا للرقابة من قبل أصحاب المصالح بشأن تطبيق

0.924
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أنظمة السالمة المهنية.
3

IV1.3

تقدم شركتنا المعلومات المطلوبة ألصحاب المصالح عند طلبها 0.941 .

4

IV1.4

0.93

5

IV1.5

تفصح شركتنا عن بياناتها المالية بشفافية.
تنسق شركتنا الموارد التنظيمية لتحقيق أهداف أصحاب المصالح

كافة.

0.942

6

IV1.6

تهتم شركتنا بتحليل الشكاوى الواردة من أصحاب المصالح.

0.943

7

IV1.7

تشجع شركتنا على بناء عالقات طويلة األمد مع العمالء .

0.942

8

IV1.8

9

IV1.9

تلتزم شركتنا باالمتثال للقوانين الحكومية المتعلقة بقواعد ممارسة

االعمال التجارية الصحيحة.

تتبنى شركتنا ثقافة تنظيمية تشجع على تطبيق الممارسات البيئية

 IV1.10 10تحرص شركتنا على االلتزام األخالقي .
11

IV2.1

12

IV2.2

0.913
0.918
0.915

تهتم شركتنا بتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان إتاحة الفرص
التنموية لألجيال القادمة

0.900

تطور شركتنا أنظمة اإلدارة المالية لتحسين التنمية االقتصادية
المستدامة طويلة االجل .

0.886

13

IV2.3

تعتمد شركتنا بطاقة االداء المتوازن المستدام .

0.829

14

IV2.4

تنفذ شركتنا االنشطة ذات االولوية بتحسين مؤشر رضا العمالء .

0.935

15

IV2.5

تلتزم شركتنا بتعليمات منع التلوث البيئي .

0.886

16

IV2.6

تلتزم شركتنا بتنفيذ اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية .

0.928

17

IV2.7

تمتلك شركتنا نظام معلومات بيئي يدعم اإلنتاج النظيف.

0.904

18

IV2.8

تساهم شركتنا بالنمو االقتصادي من خالل االرتقاء بالجودة .

0.932

19

IV2.9

تهتم شركتنا بالتنبؤات المتعلقة بالتغييرات السكانية المستقبلية .

0.921

 IV2.10 20تنفذ شركتنا برامج تدريبة تهتم بتطوير قدرات التنمية المستدامة.

0.939
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 .2صدق التحليل العاملي التوكيدي للمتغير التابع :الهدم الخالق (الطاقة اًلمتصاصية
والتكنولوجيا الممزقة(
يعرض الجدول ( )12-3نتائج التحليل العاملي التوكيدي حيث يعرض قيم التحميل (التشبع) لكل
فقرة من فقرات كل عامل من العوامل والتي من المفترض ان تكون هذه الفقرة ممثلة لجزء منه حيث
يالحظ ان هذه اقل قيمة تم التوصل اليها هي القيمة ( )0.689وهي القيمة المرتبطة بالفقرة االولى
في بعد الطاقة االمتصاصية والتي تحمل الرمز ( )DV1.1وحيث ان هذه القيمة كانت اكبر من
( 0.50في التحليل العاملي التوكيدي) فأنها تعتبر كافية ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع كافية لفقرات
العوامل التي تعبر عن المتغير التابع.
جدول ( )12-3قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير التابع الهدم الخالق
والناتجة بأسلوب التحليل العاملي التوكيدي
قيم التشبع على العوامل
الفقرة

الرقم رمز الفقرة

الطاقة

االمتصاصية
1
2
3
4
5
6

DV1.1

تمتلك شركتنا استراتيجية الكتساب المعرفة المتميزة.

DV1.2

تحدد شركتنا الفرص الجديدة في السوق لتلبية احتياجات
العمالء .

DV1.3

تقوم شركتنا بتطوير منتجاتها من خالل استخدام معرفة

DV1.4

تقوم شركتنا بدراسة التغييرات الديناميكية في متطلبات

DV1.5

تستخدم شركتنا اللقاءات غير الرسمية في جمع المعرفة

DV1.6

تركز شركتنا على بناء مهارات جديدة تتعلق بتطوير

جديدة بهدف التحديث المستمر.
السوق .

ذات القيمة المضافة.
المنتجات .

0.689
0.849
0.910
0.905
0.908
0.905

التكنولوجيا
الممزقة
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DV1.7

7

تستجيب شركتنا الستيعاب الكم الهائل من التغييرات في

بيئتها الديناميكية.

0.878

DV1.8 8

تدرك شركتنا فائدة المعرفة الخارجية الجديدة .

0.874

DV1.9 9

تتبنى شركتنا تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع .

0.879

10

 DV1.10تمتلك شركتنا القدرة على توليد المعارف الجديدة المتميزة

DV2.1 11
DV2.2 12
DV2.3 13
DV2.4 14
DV2.5 15
16
17
18
19
20

0.862

تحرص شركتنا على امتالك تطبيقات تكنولوجية حديثة .

0.857

توفر شركتنا بنية تحتية تكنولوجية ذات جودة عالية .

0.877

تتبنى شركتنا برمجيات متطورة.

0.876

تستخدم شركتنا أنترنت األشياء .

0.843

تتبنى شركتنا الحوسبة السحابية .

0.752

ادرة
 DV2.6تستخدم شركتنا وسائل التواصل االجتماعي في ا
عملياتها .
 DV2.7تخاطر شركتنا في ادخال األساليب التكنولوجية الجديدة
غير المجربة سابقا .
 DV2.8تقيم شركتنا شراكات استراتيجية مع شركات أخرى إلحالل
التكنولوجيا الجديدة.
 DV2.9تمارس شركتنا القيادة االلكترونية مع جميع أصحاب
المصالح.
 DV2.10تدير شركتنا التكنولوجيا في ضوء التغييرات في هيكل
الصناعة.
 .3صدق التحليل العاملي التوكيدي للمتغير الوسيط :الذاكرة التنظيمية

0.899
0.873
0.902
0.879
0.614

جدول ( )13-3قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير الوسيط (الذاكرة
التنظيمية) والناتجة بأسلوب التحليل العاملي التوكيدي

الرقم

رمز
الفقرة

الفقرة

قيم التشبع
على

العامل

1

 MV1تمتلك شركتنا قاعدة بيانات لتخزين خبراتها.

0.881

2

 MV2تعتمد شركتنا األنظمة المحوسبة في حفظ المعرفة بشكل مستمر.

0.907

3

 MV3تقوم شركتنا بتخزين المعرفة المكتسبة .

0.894
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4

 MV4تدعم شركتنا تقنية المعلومات إلدارة المعرفة .

0.877

5

 MV5تمتلك شركتنا ذاكرة صلبة مثل قواعد البيانات .

0.888

6

 MV6تستثمر شركتنا في الذاكرة المرنة المتمثلة بتجارب الموظفين بوصفها
احد مصادر إثراء ذاكرتها .

0.888

7

 MV7تحتفظ شركتنا بتجاربها السابقة لدعم عملية اتخاذ القرار .

0.863

8

 MV8تعتمد شركتنا اكتساب المعرفة القائمة على الذكاء االصطناعي .

0.889

9

 MV9تمتلك شركتنا معلومات نوعية ألداء اعمالها .

0.919

10

 MV10تحتفظ شركتنا بقصص النجاح للشركات المتميزة .

11

 MV11تشجع شركتنا مناقلة الخبرات المخزونة بالذكرة بين موظفيها.

0.900

12

 MV12تعتمد شركتنا على توثيق المؤهالت المطلوبة ألداء العمل .

0.902

13
14
15
16
17
18

 MV13تمتلك شركتنا خريطة معرفية توضح المهارات الخاصة بالموظفين.

0.877

0.919

 MV14تشجع شركتنا التشارك المعرفي من خالل منح حرية للوصول
0.885
للمعلومات.
 MV15تشجع شركتنا التعلم الجماعي من خالل تحليل المعارف الموجودة في
ذاكرتها.

 MV16تخزن شركتنا المعرفة لتوفير افضل حلول للمشكالت المطلوبة.

0.917
0.879

 MV17تثمن شركتنا ذاكرة الموظف من خالل االستفادة من معارفها كرصيد في
0.881
ذاكرتها
 MV18تستخدم شركتنا اساليب تسهل وصول الموظفين للمعلومات المطلوبة.
0.912

يعرض الجدول ( )13-3نتائج التحليل العاملي التوكيدي حيث يعرض قيم التحميل (التشبع) لكل
فقرة من الفقرات والتي من المفترض ان تكون هذه الفقرات ممثلة لجزء منه حيث يالحظ ان هذه اقل
قيمة تم التوصل اليها هي القيمة ( )0.877وهي القيمة المرتبطة بالفقرتين الرابعة ( )MV4والعاشرة
( )MV10وحيث ان هذه القيمة كانت اكبر من ( 0.50في التحليل العاملي التوكيدي) فأنها تعتبر
كافية ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع مقبولة وكافية لفقرات العوامل التي تعبر عن المتغير الوسيط
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)(Anderson and Gerbing, 1988; Hair et al., 2014

في هذه الدراسة .

ثالثا :الصدق التمييزي
تم االعتماد على برمجية  SMART PLS 3.3.3في انجاز االختبارات المتعلقة بهذا النوع من
الصدق وفيما يلي عرض لنتائج هذا الصدق:
 .1التحقق من الصدق التمييزي باستخدام أسلوب فورنل وًلركر ()Furnell and Larker
جدول ( )14-3نتائج الصدق التمييزي بأسلوب (فورنل وًلركر) لمتغيرات الدراسة
االبعاد

الذاكرة

التنظيمية

ادارة

ضغوط

المسؤولية اصحاب
الشاملة

المصالح

الهدم

الخالق

التكنولوجيا
الممزقة

مطالب

الطاقة

التنمية

االمتصاصية

الذاكرة التنظيمية

0.893

ادارة المسؤولية الشاملة

0.616

0.998

ضغوط اصحاب المصالح 0.631

0.906

0.927

الهدم الخالق

0.134

0.153

0.999 0.159

التكنولوجيا الممزقة

0.453

0.209

0.842 0.779 0.187

الطاقة االمتصاصية

0.222

0.452

0.23 0.789 0.438

0.861

مطالب التنمية المستدامة

0.531

0.902

0.212 0.129 0.801

0.419

المستدامة

0.907

تشير نتائج الجدول الى ان جميع قيم الصدق التمييزي كانت مرتفعة وذلك من خالل مقارنة قيمة
الصدق التمييزي للبعد الواحد مع باقي قيم العالقات البينية لهذا البعد باألبعاد االخرى حيث من
المفترض ان تكون قيم الصدق التمييزي هي االكبر وكما هو مبين في الجدول (.)14-3
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 .2الصدق التمييزي باستخدام التشبعات البينية ا()cross loadings
جدول ( )15-3التشبعات البينية المشتركة ( )cross loadingsلفقرات ابعاد المتغيرات
ضغوط
الفقرات

الذاكرة التنظيمية

اصحاب

المصالح

التكنولوجيا
الممزقة

الطاقة

االمتصاصية

مطالب التنمية
المستدامة

-0.455 DV1.1

-0.273

-0.195

0.689

-0.234

-0.198 DV1.2

-0.403

0.220

0.849

-0.387

-0.197 DV1.3

-0.414

0.220

0.910

-0.392

-0.186 DV1.4

-0.386

0.189

0.905

-0.377

-0.200 DV1.5

-0.401

0.201

0.908

-0.369

-0.174 DV1.6

-0.400

0.246

0.905

-0.377

-0.162 DV1.7

-0.379

0.258

0.878

-0.361

-0.167 DV1.8

-0.351

0.208

0.874

-0.340

-0.182 DV1.9

-0.371

0.206

0.879

-0.376

-0.175 DV1.10

-0.382

0.217

0.862

-0.367

0.412 DV2.1

0.156

0.857

0.198

0.176

0.357 DV2.2

0.097

0.877

0.241

0.142

0.393 DV2.3

0.160

0.876

0.242

0.188

0.416 DV2.4

0.146

0.843

0.179

0.118

0.395 DV2.5

0.192

0.752

0.097

0.18

0.391 DV2.6

0.155

0.899

0.230

0.167

0.383 DV2.7

0.146

0.873

0.206

0.185

0.416 DV2.8

0.164

0.902

0.242

0.184

0.384 DV2.9

0.147

0.879

0.259

0.183

0.250 DV2.10

0.333

0.614

-0.144

0.401

0.549 IV1.1

0.897

0.194

-0.343

0.733

0.581 IV1.2

0.924

0.153

-0.404

0.731

0.594 IV1.3

0.941

0.143

-0.407

0.761
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0.757

-0.428

0.201

0.930

0.614 IV1.4

0.736

-0.385

0.218

0.942

0.599 IV1.5

0.736

-0.420

0.172

0.943

0.610 IV1.6

0.761

-0.415

0.152

0.942

0.591 IV1.7

0.727

-0.411

0.153

0.913

0.552 IV1.8

0.747

-0.444

0.177

0.918

0.573 IV1.9

0.735

-0.404

0.171

0.915

0.588 IV1.10

0.900

-0.355

0.21

0.728

0.486 IV2.1

0.886

-0.342

0.174

0.693

0.470 IV2.2

0.829

-0.325

0.164

0.683

0.444 IV2.3

0.935

-0.405

0.162

0.748

0.487 IV2.4

0.886

-0.372

0.195

0.716

0.449 IV2.5

0.928

-0.399

0.217

0.736

0.476 IV2.6

0.904

-0.400

0.188

0.718

0.486 IV2.7

0.932

-0.388

0.203

0.729

0.488 IV2.8

0.921

-0.397

0.200

0.736

0.496 IV2.9

0.939

-0.410

0.209

0.773

0.524 IV2.10

0.454

-0.173

0.435

0.549

0.881 MV1

0.455

-0.178

0.444

0.552

0.877 MV10

0.440

-0.187

0.419

0.523

0.900 MV11

0.490

-0.209

0.411

0.584

0.902 MV12

0.498

-0.190

0.399

0.561

0.919 MV13

0.501

-0.222

0.391

0.586

0.885 MV14

0.408

-0.195

0.416

0.575

0.917 MV15

0.496

-0.199

0.369

0.579

0.879 MV16

0.486

-0.198

0.404

0.559

0.881 MV17

0.511

-0.207

0.383

0.597

0.912 MV18

0.461

-0.217

0.391

0.567

0.907 MV2

0.451

-0.189

0.422

0.563

0.894 MV3
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0.877 MV4

0.574

0.418

-0.201

0.439

0.888 MV5

0.548

0.423

-0.183

0.455

0.888 MV6

0.552

0.370

-0.198

0.459

0.863 MV7

0.556

0.414

-0.184

0.490

0.889 MV8

0.553

0.378

-0.196

0.476

0.919 MV9

0.568

0.404

-0.240

0.479

تشير نتائج الجدول الى صدق انتماء وتمثيل هذه الفقرات لذلك العامل اذ انها ارتبطت به بقيمة
اكبر من ارتباطها بالعوامل األخرى وكما هو مبين في الجدول (.)15-3
ويبن الشكل ( )3-3التالي نتائج برمجية  PLS3المستخدمة للصدق البنائي التقاربي باستخدام
التحليل العاملي التوكيدي

الشكل ( )3-3نتائج برمجية  PLS3المستخدمة للصدق البنائي التقاربي باستخدام التحليل
العاملي التوكيدي
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-3ثبات األداة
 .1الثبات بأسلوب اًلتساق الداخلي لكرو نباخ الفا ( ،)alphaواسلوب ماكدونالد
( )omegaوبأسلوب الثبات المركب ( )Composite Reliabilityاضافة الى قيم
معدل التباين المستخلص ( )AVEلكل عامل (متغير) من متغيرات الدراسة.
ويقوم اسلوب كرونباخ الفا على دراسة وتحليل نسبة تباين الفقرات الى التباين الكلي للمجال او
البعد ويقوم اسلوب ماكدونالد على دراسة نسبة بواقي مربعات التشبعات الى مجموع اربعات
التشبعات في مرحلة التحليل العاملي االستكشافي اما بالنسبة للثبات المركب فهو يعتمد نسبة بواقي
مربعات التشبعات الى مجموع مربعات التشبعات التي يتم تقديرها خالل التحليل التوكيدي كما تم
تقدير الثبات من خالل ما يعرف بمعدل التباين المستخلص بين الفقرات والذي يعكس مدى او قدرة
الفقرة الواحدة في تفسير التباين الخاص بالبعد حيث يفضل ان ال تقل قيمة هذا التفسير للفقرة
الواحدة عن ()0.50
جدول ( )16-3نتائج ثبات مجاًلت الدراسة بأسلوب كرونباخ (الفا) واسلوب ماكدونالد ()ω
واسلوب الثبات المركب ( )CR( )CAاضافة لمؤشر AVE

المتغير الرئيس
إدارة المسؤولية الشاملة

(المتغير المستقل)
الهدم الخالق

(المتغير التابع)
الذاكرة التنظيمية (المتغير الوسيط)

االبعاد الفرعية

عدد

كرونباخ

AVE

ماكدونالد

()ω

المركب

CR

0.984

0.859
0.822

الفقرات

()α

ضغوط أصحاب المصالح

10

0.981

0.982

مطالب التنمية المستدامة

10

0.975

0.976

0.979

إدارة المسؤولية الشاملة

20

0.983

0.983

0.999

0.999

الطاقة االمتصاصية

10

0.961

0.963

0.966

0.741

التكنولوجيا الممزقة

10

0.954

0.956

0.960

0.708

الهدم الخالق

20

0.931

0.905

0.999

0.999

الذاكرة التنظيمية

18

0.985

0.985

0.998

0.798
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يبين الجدول نتائج ثبات متغيرات الدراسة بعدة أساليب هي كرونباخ الفا واسلوب ماكدونالد
(اوميجا) والثبات المركب اضافة الى الثبات المعبر عنه بمؤشر قيم التباين المستخلص ()AVE
وباستعراض قيم الثبات بأسلوب كرونباخ الفا يتبين ان اقل قيمة تم الحصول عليها بهذا االسلوب
من الثبات قد بلغت ( )0.931اذ تحققت هذه القيمة في المتغير التابع  :الهدم الخالق اما بالنسبة
لقيم الثبات المحسوبة بأسلوب ماكدونالد (اوميجا) فقد بلغت قيمة الحد االدنى للثبات بهذا االسلوب
( )0.905في المتغير التابع  :الهدم الخالق اما بالنسبة للثبات باألسلوب المركب فقد كانت اقل
قيمة تم التوصل اليها قد بلغت ( )0.960في بعد التكنولوجيا الممزقة ويالحظ ان هذه القيم وعلى
الرغم من انها تمثل القيم الدنيا التي تم التوصل اليها في انواع الثبات اال انها تعتبر مرتفعة جدا
جميعها اعلى من  0.70إضافة الى انها قريبة من الحد االعلى الذي تصله قيم الثبات وهي
الواحد الصحيح )(Anderson and Gerbing,(1988
اما بالنسبة لقيم التباين المستخلص ( )AVEفيالحظ ان اقل قيمة تم التوصل اليها قد بلغت
( )0.708في مجال "التكنولوجيا الممزقة" وحيث ان القيمة االدنى كانت اكبر القيمة ( )0.50التي
تمثل الحد االدنى لقبول قيم التباين المستخلص فإننا نعتبر ان فقرات كل متغير من متغيرات
الدراسة المبينة في الجدول تعتبر ثابته وقادرة على تفسير التباين في هذا المجال بحد ادنى (50.0
(Hair et al., 2014) )%
وبذلك أصبحت االستبانة بشكلها النهائي مكونة من (  )58فقرة ملحق رقم (  ) 2وجاهزة للتوزيع
والتطبيق.
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 -4توزيع األداة
صممت استبانة إلكترونية مطابقة لالستبانة الورقية في ظل ما نشهده من أزمة جائحة كورونا
 ، Covid-19ورابط االستبانة هو) https://forms.gle/M2PaDyXUXErmSmB5A( :
وتم توزيع االستبانة على ( )356فردا على عينة الدراسة من خالل هذا الرابط وكانت االستبانات
المرتجعة والصالحة للتحليل ( )350استبانة وتمثل نسبة ( )%98من مجموع االستبانات الموزعة
وكما موضح في الجدول (.)17-3
جدول ( )17-3عدد اًلستبانات الموزعة والمرتجعة وغير المرتجعة ونسبة اًلستبانات الصالحة
للتحليل

طبيعة العمل

عدد اًلستبانات
الموزعة

عدد اًلستبانات
المرتجعة والصالحة
للتحليل

عدد اًلستبانات
غير المرتجعة

نسبة اًلستبانات

وغير الصالحة

الصالحة للتحليل

للتحليل

عضو مجلس إدارة

3

3

0

%08

مدير عام

1

1

0

%03

نائب مدير عام

1

1

0

%03

رئيس  /مدير قسم

5

5

0

%1

موظف

346

340

6

%96

المجموع

356

350

6

%98

خامسا :متغيرات الدراسة
تم اعتماد المتغيرات اآلتية:
 المتغير المستقل :إدارة المسؤولية الشامل والذي اعتمد األبعاد التالية( :ضغوط اصحاب
المصالح و مطالب التنمية المستدامة).
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 المتغير التابع :الهدم الخالق والذي اعتمد األبعاد التالية( :الطاقة االمتصاصية والتكنولوجيا
الممزقة).
 المتغير الوسيط :الذاكرة التنظيمية.

سادسا :المعالجة اإلحصائية
 .1من أجل وصف مجتمع الدراسة ،وعينتها تم استخدام التك اررات ،والنسب المئوية.
 .2تم استخدام التحليل العاملي بنوعيه االستكشافي و التوكيدي.
 .3لغــرض وصــف مســتوى متغيـرات الد ارســة الثالثــة تــم اســتخدام المتوســط الحســابي ،واالنحـراف
المعياري.
 .4للتأك ــد م ــن ثب ــات االس ــتبانة اس ــتخدم معام ــل كرونب ــاخ -ألف ــا ،ومعام ــل ماكدونال ــد ،والثب ــات
بأسلوب المركب ومعدل التباين المستخلص (.)AVE
 .5بعض االختبارات التحليل العاملي االستكشافي والذي يتضمن (اختبار  ،KMOمؤشر القيم
العينية أو الذاتية  ،Eigen Valuesالتباين المفسر ،معامالت التشبع .Loadings
المهيكلة  Structural Equation Modelلغرض اختبار
 .6تم استخدام نموذج المعادلة ُ
فرضيات البحث والتي تضمن بعضها قياس األثر المباشر وغير المباشر من خالل برمجية
.SMART PLS 3.3.3
 .7استخدم التحليل العاملي التوكيدي في التحقق من بعض مؤشرات واختبارات (الصدق
التمييزي بأسلوب فورنل والركر ،وأسلوب التشبعات المشتركة بين العوامل األخرى( Cross
.)Loadings
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة (التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات)

الشكل ( :)1-4مخطط عمل الفصل الرابع
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اوًل :مقدمة
لغرض تحليل نتائج الدراسة واختبار فرضياتها قامت الباحثة باستخدام النمذجة الخطية الهيكلية
(البنائية) ( .)Structural Equation Modeling( )SEMوتعد هذه الطريقة في اختبار
الفرضيات من أفضل وادق الطرق في تقدير العالقات بين المتغيرات على اختالف طبيعة هذه
العالقات واختالفات طبيعة التأثيرات ويقصد بذلك العالقات ذات التأثير المباشر بين المتغيرين و
التأثير غير المباشر لمتغير وسيط على عالقة المتغير المستقل بالتابع .كما وتساعد هذه الطريقة
في دراسة األثر على أكثر من متغير تابع في ذات الوقت .كما وأصبحت طريقة البرمجة الخطية
الهيكلية من اهم األساليب التي تستخدم في انجاز اهم االختبارات اإلحصائية المرتبطة بتقدير
الصدق والثبات للمقاييس ومن هنا أصبحت البرامج التي تتناول وتنفذ البرمجة الهيكلية الخطية هدفا
للباحثين بحيث يتم استخدام العديد منها األبحاث العلمية والدراسات .ومن امثلة هذه البرمجيات
المشهورة  AMOSو STATAو LISERELو PLSوغيرها ).(Rigdon, E. 2016
وقد استخدمت الباحثة برمجية  PLSاإلصدار  .3.3.3حيث توفر هذه البرمجية العديد من
االختبارات الهامة في تقدير اختبارات التحليل العاملي التوكيدي مثل تقدير قيم التشبعات على
العوامل المفترضة وتقدير قيم الثبات بأكثر من أسلوب مثل كرونباخ الفا والثبات المركب ومعدل
التباين المستخلص ( )AVEكما توفر اختبارات أنواع من الصدق مثل الصدق التمييزي لفورنل
والركر والصدق التمييزي من خالل تشبعات الفقرات على العوامل األخرى  ،باالضافة إلى اختبارات
نموذج المعادلة الهيكلية.
وتعتمد البرمجة الخطية الهيكلية على فكرة االنطالق من نموذج أساسي يسمى بالنموذج المقترح
( )Suggestedوهو النموذج الذي يمثل نموذجين فرعيين األول منهما يربط الفقرات بالمحاور

74

التي تمثلها ويوضح تلك العالقات ويطلق عليه النموذج القياسي (( )measurement modelاو
الخارجي) والذي تعتمد نتائجه في اختبارات التحليل العاملي التوكيدي بينما يمثل النموذج الذي
يعكس عالقة المتغيرات (االبعاد الرئيسية) فيما بينها بالنموذج الهيكلي البنائي (النموذج الداخلي)
( )structural modelوالذي تعتمد نتائجه في التحقق من الفرضيات(Hair et al., 2014) .

ثانيا :وصف إجابات افراد العينة وتقديراتهم لمتغيرات الدراسة وابعادها
تم تحديد مستوى المتغيرات وفقا لمقياس التصنيف الخماسي لطول الفئة (:)80
( )1.80 – 1منخقض جدا  )2.60 – 1.81( ،منخقض  )3.40 – 2.61( ،متوسط ،
( )4.20 – 3.41مرتفع  )5 - 4.21( ،مرتفع جدا
وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة ألبعاد المتغير المستقل (ادارة المسؤولية الشاملة)
جدول ( )1-4المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tألبعاد المتغير
المستقل (ادارة المسؤولية الشاملة)

الرقم

البعد

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة t

المستوى

الترتيب

1

ضغوط أصحاب المصالح

2.80

1.32

 2.82متوسط

1

2

مطالب التنمية المستدامة

2.61

1.15

 6.49متوسط

2

إدارة المسؤولية الشاملة

2.70

 4.77متوسط

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05
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يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tألبعاد المتغير المستقل
(إدارة المسؤولية الشاملة) وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للبعد يتبين انها بلغت ( )2.70وتعتبر
هذه القيمة قد حققت مستوى متوسطا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من القيمة
الجدولية البالغة ( )1.96عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها
من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وهذا يعني وجود رغبة واستعداد لتطبيق
مضامين إدارة المسؤولية الشاملة وبعديها وحسب ما هو مبين في الجدول .ويبين الشكل رقم ( -4
 ) 2متوسطات ابعاد إدارة المسؤولية الشاملة

2.8

مطالب التنمية المستدامة

2.61

ضغوط أصحاب المصالح

شكل ( )2-4متوسطات ابعاد إدارة المسؤولية الشاملة
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وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة لبعد ضغوط أصحاب المصالح
جدول ( )2-4المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات بعد " ضغوط
أصحاب المصالح "

الرمز

الفقرة

IV1.10

تحرص شركتنا على االلتزام األخالقي.

IV1.1
IV1.3

تحدد شركتنا أهدافها االستراتيجية بناء على تطلعات أصحاب
المصالح.
تقدم شركتنا المعلومات المطلوبة ألصحاب المصالح عند
طلبها .

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.84

1.58

1.90

2.81

1.34

2.70

2.81

1.37

2.61

قيمة t

المستوى

الترتيب

متوسط

1

متوسط
متوسط

2
2

IV1.4

تفصح شركتنا عن بياناتها المالية بشفافية.

2.81

1.37

2.61

متوسط

2

IV1.7

تشجع شركتنا على بناء عالقات طويلة األمد مع المصالح .

2.81

1.49

2.33

متوسط

2

2.81

1.42

2.48

2.80

1.47

2.51

2.79

1.47

2.73

2.77

1.37

3.07

2.76

1.34

3.36

IV1.9
IV1.6
IV1.5
IV1.8
IV1.2

تتبنى شركتنا ثقافة تنظيمية تشجع على تطبيق الممارسات
البيئية .
تهتم شركتنا بتحليل الشكاوى الواردة من أصحاب المصالح.
تنسق شركتنا الموارد التنظيمية لتحقيق أهداف أصحاب
المصالح كافة.
تلتزم شركتنا باالمتثال للقوانين الحكومية المتعلقة بقواعد
ممارسة االعمال التجارية الصحيحة.
تخضع شركتنا للرقابة من قبل أصحاب المصالح بشأن
تطبيق أنظمة السالمة المهنية.
ضغوط أصحاب المصالح

2.80

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05

2.82

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

2
7
8
9
10
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يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات بعد " ضغوط
أصحاب المصالح " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للبعد يتبين انها بلغت ( )2.80وتعتبر هذه
القيمة قد حققت مستوى متوسطا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من القيمة
الجدولية البالغة ( )1.96عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها
من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد ،وهذا يعني ان عينة الدراسة تؤكد ان
شركاتهم تعمل لالستجابة لضغوط أصحاب المصالح وان هناك فرصة لتحسين هذه االستجابة
بمستوى أعلى من الحالي وحسب ما هو مبين في الجدول.
وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة لبعد مطالب التنمية المستدامة
جدول ( )3-4المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات بعد " مطالب
التنمية المستدامة "

الرمز

الفقرة

 IV2.3تعتمد شركتنا بطاقة االداء المتوازن المستدام .

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
1.20
2.67

قيمة t

المستوى الترتيب

 5.37متوسط
 5.33متوسط

1

 IV2.7تمتلك شركتنا نظام معلومات بيئي يدعم اإلنتاج النظيف .

2.65

1.23

 IV2.5تلتزم شركتنا بتعليمات منع التلوث البيئي .

2.64

1.24

 IV2.9تهتم شركتنا بالتنبؤات المتعلقة بالتغييرات السكانية المستقبلية

2.63

1.25

 5.40متوسط
 5.91متوسط

4

 IV2.6تلتزم شركتنا بتنفيذ اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية .
 IV2.2تطور شركتنا أنظمة اإلدارة المالية لتحسين التنمية االقتصادية
المستدامة طويلة االجل .

2.62

1.28

 5.85متوسط

5

2.59

1.34

5.73

 IV2.10تنفذ شركتنا برامج تدريبة تهتم بتطوير قدرات التنمية المستدامة.

2.58

1.26

 IV2.4تنفذ شركتنا االنشطة ذات االولوية بتحسين مؤشر رضا المصالح.

2.57

1.25

 6.28منخفض
 6.41منخفض

8

 IV2.8تساهم شركتنا بالنمو االقتصادي من خالل االرتقاء بالجودة .
 IV2.1تهتم شركتنا بتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان إتاحة الفرص
التنموية لألجيال القادمة
مطالب التنمية المستدامة

2.56

1.31

 6.33منخفض

9

2.55

1.36

6.14
منخفض
 6.49متوسط

10

2.61

منخفض

2
3

6
7
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قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05
يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات بعد " مطالب
التنمية المستدامة " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للبعد يتبين انها بلغت ( )2.61وتعتبر هذه
القيمة قد حققت مستوى متوسطا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من القيمة
الجدولية البالغة ( )1.96عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها
من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وهذه إشارة إلى ان الشركات المبحوثة تسعى
لتلبية مطالب التنمية المستدامة بمستوى متوسط ألنها تشكو من ضعف في بعض حلقاتها ولكنه
الزال دون مستوى الطموح وحسب ما هو مبين في الجدول.
وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة ألبعاد المتغير التابع (الهدم الخالق)
جدول ( )4-4المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tألبعاد المتغير التابع
(الهدم الخالق)

الرقم

البعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة t

المستوى

الترتيب

1

الطاقة االمتصاصية

2.49

1.00

9.44

منخفض

2

2

التكنولوجيا الممزقة

2.53

0.99

8.90

منخفض

1

الهدم الخالق

2.51

11.85

منخفض

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05
يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tألبعاد المتغير التابع
(الهدم الخالق)
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وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للبعد يتبين انها بلغت ( )2.51وتعتبر هذه القيمة قد حققت
مستوى منخفض وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت أكبر من القيمة
الجدولية البالغة ( )1.96عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها
من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وحسب ما هو مبين في الجدول  ،ان تحليل
هذه النتيجة تشير إلى ان الشركات المبحوثة الزالت بعيدة عن االستثمار الصحيح في ممارسات
الهدم الخلق وهناك حاجة كبيرة لتنشيط هذه الممارسات .

2.49

تحفيز التكنولوجيا الممزقة

2.53

تعزيز الطاقة االمتصاصية

شكل ( )3-4متوسطات ابعاد المتغير التابع :الهدم الخالق
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وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة لبعد الطاقة اًلمتصاصية
جدول ( )5-4المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات بعد "الطاقة
اًلمتصاصية "

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الرمز

الفقرة

DV1.6

تركز شركتنا على بناء مهارات جديدة تتعلق بتطوير المنتجات
.
تستخدم شركتنا اللقاءات غير الرسمية في جمع المعرفة ذات
القيمة المضافة.
تمتلك شركتنا القدرة على توليد المعارف الجديدة المتميزة .

DV1.5
DV1.10

قيمة t

المستوى الترتيب

2.58

1.21

6.45

منخفض

1

2.57

1.18

6.91

منخفض

2

2.55

1.13

7.49

منخفض

3

2.54

1.14

7.57

منخفض

4

2.53

1.15

7.58

منخفض

5

2.53

1.18

7.45

منخفض

5

1.17

7.86

منخفض

7

7.77

منخفض

8

منخفض

9

DV1.7

 .تستجيب شركتنا الستيعاب الكم الهائل من التغييرات في بيئتها
الديناميكية.
تقوم شركتنا بتطوير منتجاتها من خالل استخدام معرفة جديدة
بهدف التحديث المستمر.
تتبنى شركتنا تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع .

DV1.8

تدرك شركتنا فائدة المعرفة الخارجية الجديدة .

2.51

DV1.4

تقوم شركتنا بدراسة التغييرات الديناميكية في مطالب السوق

2.50

1.20

DV1.2

تحدد شركتنا الفرص الجديدة في السوق لتلبية احتياجات
المصالح
تمتلك شركتنا استراتيجية الكتساب المعرفة المتميزة.

2.47

1.27

7.77

2.16

1.02

 15.38منخفض
 9.44منخفض

DV1.3
DV1.9

DV1.1

2.49

الطاقة االمتصاصية

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05
يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات بعد " الطاقة
االمتصاصية " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للبعد يتبين انها بلغت ( )2.49وتعتبر هذه القيمة
قد حققت مستوى منخفضا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من القيمة
الجدولية البالغة ( )1.96عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها
من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وحسب ما هو مبين في الجدول  ،ان تحليل

10
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هذه النتيجة تؤكد ان الشركات المبحوثة تسعى لتعزيز طاقتها االمتصاصية ولكنها تشكو من حلقات
ضعيفة يجب التغلب عليها .
وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة لبعد التكنولوجيا الممزقة
جدول ( )6-4المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات بعد
"التكنولوجيا الممزقة "

الرمز

الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة t

المستوى الترتيب

DV2.5

تتبنى شركتنا الحوسبة السحابية .

2.72

1.23

4.26

متوسط

1

DV2.4

تستخدم شركتنا أنترنت األشياء .

2.64

1.14

5.88

متوسط

2

DV2.7

تخاطر شركتنا في ادخال األساليب التكنولوجية الجديدة غير
المجربة سابقا ً .

2.57

1.13

7.20

منخفض

3

DV2.1

تحرص شركتنا على امتالك تطبيقات تكنولوجية حديثة .

2.53

1.16

7.54

منخفض

4

DV2.3

تتبنى شركتنا برمجيات متطورة.

2.53

1.20

7.39

منخفض

4

DV2.9

تمارس شركتنا القيادة االلكترونية مع جميع أصحاب
المصالح.

2.52

1.20

7.54

منخفض

6

DV2.8

تقيم شركتنا شراكات استراتيجية مع شركات أخرى إلحالل
التكنولوجيا الجديدة.

2.51

1.21

7.54

منخفض

7

DV2.6

تستخدم شركتنا وسائل التواصل االجتماعي في ادراة
عملياتها

2.49

1.20

8.03

منخفض

8

DV2.2

توفر شركتنا بنية تحتية تكنولوجية ذات جودة عالية .

2.47

1.30

7.61

منخفض

9

DV2.10

تدير شركتنا التكنولوجيا في ضوء التغييرات في هيكل
الصناعة

2.33

0.96

13.01

منخفض

10

التكنولوجيا الممزقة

2.53

8.90

منخفض

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05
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يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات بعد
"التكنولوجيا الممزقة " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للبعد يتبين انها بلغت ( )2.53وتعتبر هذه
القيمة قد حققت مستوى منخفضا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت أكبر من القيمة
الجدولية البالغة ( )1.96عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها
من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وحسب ما هو مبين في الجدول  ،ان تحليل
هذه النتيجة قد يقودنا إلى رأي هو ان الشركات المبحوثة تعاني من حلقات تنظيمية ضعيفة تجعل
من تطبيق التكنولوجيا الممزقة امر فيه صعوبة لذلك يجب االنتباه لها من اجل تعزيز االستثمار
في هذا البعد .
وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة للمتغير الوسيط ( :الذاكرة التنظيمية )
جدول ( )7-4المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات متغير " الذاكرة
التنظيمية "

الرمز

الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة t

المستوى الترتيب

MV18

تستخدم شركتنا اساليب تسهل وصول الموظفين للمعلومات
المطلوبة.

3.31

1.38

4.23

متوسط

MV5

تمتلك شركتنا ذاكرة صلبة مثل قواعد البيانات.

3.27

1.21

4.20

متوسط

2

MV6

تستثمر شركتنا في الذاكرة المرنة المتمثلة بتجارب الموظفين
بوصفها احد مصادر إثراء ذاكرتها.

3.27

1.20

4.18

متوسط

2

MV13

تمتلك شركتنا خريطة معرفية توضح المهارات الخاصة
بالموظفين.

3.27

1.31

3.80

متوسط

2

MV15

تشجع شركتنا التعلم الجماعي من خالل تحليل المعارف
الموجودة في ذاكرتها.

3.27

1.33

3.83

متوسط

2

MV17

تثمن شركتنا ذاكرة الموظف من خالل االستفادة من معارفها
كرصيد في ذاكرتها

3.26

1.31

3.66

متوسط

6

1

83
MV1

تمتلك شركتنا قاعدة بيانات لتخزين خبراتها.

3.25

1.30

3.66

متوسط

7

MV2

تعتمد شركتنا األنظمة المحوسبة في حفظ المعرفة بشكل
مستمر.

3.25

1.25

3.77

متوسط

7

MV8

تعتمد شركتنا اكتساب المعرفة القائمة على الذكاء االصطناعي 3.25 .

1.23

3.82

متوسط

7

MV4

تدعم شركتنا تقنية المعلومات إلدارة المعرفة .

3.24

1.19

3.74

متوسط

10

MV11

تشجع شركتنا مناقلة الخبرات المخزونة بالذكرة بين موظفيها.

3.24

1.27

3.50

متوسط

10

MV14

تشجع شركتنا التشارك المعرفي من خالل منح حرية للوصول
للمعلومات .

3.24

1.29

3.53

متوسط

10

MV10

تحتفظ شركتنا بقصص النجاح للشركات المتميزة .

3.23

1.22

3.47

متوسط

13

MV7

تحتفظ شركتنا بتجاربها السابقة لدعم عملية اتخاذ القرار .

3.22

1.29

3.15

متوسط

14

MV9

تمتلك شركتنا معلومات نوعية ألداء اعمالها .

3.22

1.22

3.32

متوسط

14

MV12

تعتمد شركتنا على توثيق المؤهالت المطلوبة ألداء المصالح .

3.22

1.29

3.16

متوسط

14

MV16

تخزن شركتنا المعرفة لتوفير افضل حلول للمشكالت المطلوبة
.

3.22

1.20

3.47

متوسط

14

MV3

تقوم شركتنا بتخزين المعرفة المكتسبة .

3.21

1.23

3.14

متوسط

18

الذاكرة التنظيمية

3.25

4.08

متوسط

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05
يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات بعد " الذاكرة
التنظيمية " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للبعد يتبين انها بلغت ( )3.25وتعتبر هذه القيمة قد
حققت مستوى متوسطا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من القيمة
الجدولية البالغة ( )1.96عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها
من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وحسب ما هو مبين في الجدول  ،وتحليل هذه
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النتيجة يشير إلى ان الشركات المبحوثة لديها ممارسات للذاكرة التنظيمية فاعليتها متوسطة وهناك
ضرورة لتطوير هذه الممارسات لتكون بمستوى مرتفع .

وهنا يمكن القول ان الهدف الثاني من أهداف الدراسة ،والذي هو :تحديد مستوى ممارسة
عينة الدراسة للمتغيرات األساسية المعتمدة (إدارة المسؤولية الشاملة ،الهدم الخالق،
.الذاكرة التنظيمية) في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ع ّمان قد تحقق.

ثالثا :اختبار فرضيات الدراسة وتحليل نتائجها
قامت الباحثة بالتأكد من مدى مالئمة البيانات لشرطين من شروط تحليل االنحدار المتعدد وهما :
 .1درجة االرتباط الخطي المتعدد بين ابعاد المستقلة والوسيط اضافة الى التأكد من سلوك
البيانات كسلوك التوزيع الطبيعي وقد استخدم لهذا الغرض اختبار معامل تضخم التباين
( )VIFواختبار الحد االدنى للتباين المعاير ()Tolerance
 .2التوزيع الطبيعي من خالل استخدام اختبار كولمجروف وسميرنوف ( Kolmogorov -
 )KS( )Smirnovوفيما يلي عرض لنتائج هذه االختبارات
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جدول ( )8-4نتائج اختبار معامل تضخم التباين ( )VIFواختبار التباين المعاير ()Tolerance
للمتغيرين المستقل والوسيط واختبار  KSللمتغير التابع.
معامل تضخم
التباين ()VIF

التباين المعاير
()Tolerance

مستوى داللة
اختبار KS

ضغوط أصحاب المصالح

3.340

.299

.254

مطالب التنمية المستدامة

2.795

.358

.256

إدارة المسؤولية الشاملة

1.000

1.000

.222

الذاكرة التنظيمية

1.667

.600

.276

الطاقة االمتصاصية

-

-

.224

التكنولوجيا الممزقة

-

-

.163

الهدم الخالق

-

-

.218

المتغيرات

المستقل (إدارة
المسؤولية الشاملة)

الوسيط

التابع (الهدم الخالق)

يبين الجدول ان قيم معامل تضخم التباين قد تراوحت بين ( )3.340لبعد ضغوط أصحاب
المصالح و ( )1.00لبعد إدارة المسؤولية الشاملة وحيث ان اكبر قيمة لالختبار تم التوصل اليها
كانت اقل من  10فهذا يشير الى ان درجة االرتباط الخطي بين المتغيرات المتنبئة (المستقلة
والوسيطة) تعتبر بدرجة مقبولة اذ انها لم تتجاوز الحد االدنى العتبار وجود هذه المشكلة (اي لم
تتجاوز)10
) (Brace, Kemp, & Snelgar,2003وفي نفس السياق فان الحد االدنى لقيمة اختبار التباين
المعاير ( )Toleranceقد بلغت ( )0.299لمجال ضغوط أصحاب المصالح وهذه القيمة اكبر من
الحد االدنى الذي يجب ان تمثله قيم هذا االختبار وهي()Gujarati & Porter,2010( )0.05
ما يشير الى ان مقدار التباين بين المتغيرات المستقلة والوسيطة موجود بدرجة واضحة بحيث يميز
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كل متغير (بعد) من هذه المتغيرات وبالتالي االستنتاج بأهمية جميع هذه المتغيرات في وجودها
للتنبؤ بقيمة المتغير التابع (الهدم الخالق)
كما يبين الجدول قيم اختبار  KSللتوزيع الطبيعي باستخدام وباستعراض قيم مستوى داللة االختبار
يتبين ان هذه القيم كانت أكبر من  0.05ما يشير الى قبول فرضية االختبار الصفرية وهي فرضية
عدم وجود فروق بين توزيع البيانات والتوزيع الطبيعي.

اختبار الفرضيات
الفرضية الرئيسية األولى:
ً :H0.1ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق عند
عمان.
مستوى دًللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الختبار هذه الفرضية فقد استخدم باستخدام برمجية  Smart PLS 3.3.3ويوضح الجدول التالي
نتائج اختبار هذه الفرضية
جدول ( )9-4تحليل الفرضية الرئيسية األولى أثر إدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق
R
قيمة
معامالت
التأثير

اتجاه التأثير

إدارة المسؤولية الشاملة

˂---

الهدم الخالق

0.556

قيمة t

9.16

R2

Sig
مستوى
الداللة

0.000

Adjusted

معامل
التحديد

0.556

0.309

R2
معامل
التحديد
المعدل
0.307

87

يبين الجدول نتائج اختبار الفرضية الرئيسية االولى ،والتي تبحث في اثر إدارة المسؤولية الشاملة
على الهدم الخالق .وباستعراض قيمة التأثير يتبين انها بلغت ( )0.556ويالحظ ان قيمة مستوى
الداللة البالغة ( )0.000كانت اقل من  0.05ما يشير الى اهمية وداللة قيمة التأثير التي تم
التوصل اليها كما يبين الجدول نسبة التباين المفسرة ( )R2للمتغير التابع وهو الهدم الخالق
والمنسوبة الى المتغير المستقل (إدارة المسؤولية الشاملة) حيث بلغت هذه النسبة ( )% 30.9بينما
بلغت نسبة التباين المفسرة من خالل مؤشر نسبة التباين المفسر المعدلة (30.7( )adjusted R2
.)%
وعليه ومن خالل النتائج المبينة في الجدول يتم رفض فرضية الدراسة (وهي الصفرية) والتي تنص
على " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق عند مستوى
عمان" .وتقبل بديال
داللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
عنها الفرضية البديلة التي تنص على" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على
الهدم الخالق عند مستوى داللة إحصائية ( (α≥0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في
عمان"
مدينة ّ
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ويبين الشكل ( )4-4التالي نموذج اختبار هذه الفرضية من خالل برمجية Smart PLS 3.3.3

الشكل ( )4-4نموذج اختبار الفرضية الرئيسية األولى من خالل برمجية Smart PLS
3.3.3
وقد تفرع من الفرضية الرئيسية األولى أربع فرضيات فرعية هي:
 :H0.1.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة االمتصاصية
عمان.
عند مستوى داللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
 :H0.1.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة
عمان.
عند مستوى داللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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 :H0.1.3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة االمتصاصية
عمان.
عند مستوى داللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
 :H0.1.4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة عند
عمان.
مستوى داللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الختبار هذه الفرضيات فقد تم استخدام برمجية  Smart PLS 3.3.3ويوضح الجدول التالي
نتائج اختبار هذه الفرضيات

جدول ( )10-4اختبار الفرضية الفرعية للفرضية الرئيسية اًلولى

اتجاه التأثير
ضغوط أصحاب
المصالح
مطالب التنمية
المستدامة
ضغوط أصحاب
المصالح
مطالب التنمية
المستدامة

˂--الطاقة االمتصاصية
˂--˂--التكنولوجيا الممزقة
˂---

قيمة
معامالت
التأثير

قيمة t

Sig
مستوى
الداللة

0.287

3.536

0.000

0.189

2.674

0.008

0.048

0.625

0.532

0.178

2.202

0.028

R

0.453

0.219

R2
معامل
التحديد
0.205

0.048

Adjusted
R2
0.201

0.042

يبين الجدول نتائج اختبار الفرضية الفرعية المنبثقة والمتفرعة من الفرضية الرئيسية األولى

وباستعراض نتائج الجدول فانه يتضح ما يلي:

 .1نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى

ً :H0.1.1ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة اًلمتصاصية
عمان.
عند مستوى دًللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
يبين الجدول ان قيمة تأثير متغير ضغوط أصحاب المصالح في الطاقة االمتصاصية قد بلغت
( )0.287وباستعراض قيمة مستوى الداللة البالغة ( )0.000يتبين انها كانت اقل من  0.05ما
يشير الى اهمية وداللة قيمة التأثير التي تم التوصل اليها
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وعليه ومن خالل النتائج المبينة في الجدول يتم رفض الفرضية الفرعية األولى وهي ال يوجد
أثر ذو داللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة االمتصاصية عند مستوى داللة
عمان.
إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة والتي تنص على " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط
اصحاب المصالح على الطاقة االمتصاصية عند مستوى داللة إحصائية ( (α≥0.05في
عمان.
شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
 .2نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية
ً :H0.1.2ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة
عمان.
عند مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
يبين الجدول ان قيمة تأثير متغير ضغوط أصحاب المصالح في التكنولوجيا الممزقة قد بلغت
( )0.189وباستعراض قيمة مستوى الداللة البالغة ( )0.008يتبين انها كانت اقل من  0.05ما
يشير الى اهمية وداللة قيمة التأثير التي تم التوصل اليها
وعليه ومن خالل النتائج المبينة في الجدول يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية (ال يوجد أثر ذو
داللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة عند مستوى داللة إحصائية
عمان.
( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة والتي تنص على " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط
اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة عند مستوى داللة إحصائية ( )α≥0.05في شركات
عمان.
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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 .3نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
ً :H0.1.3ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة اًلمتصاصية
عمان.
عند مستوى دًللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
يبين الجدول ان قيمة تأثير متغير مطالب التنمية المستدامة على الطاقة االمتصاصية قد بلغت
( )0.048وباستعراض قيمة مستوى الداللة البالغة ( )0.532يتبين انها كانت أكبر من  0.05ما
يشير الى عدم داللة قيمة التأثير التي تم التوصل اليها
وعليه ومن خالل النتائج المبينة في الجدول يتم قبول الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة (ال يوجد
أثر ذو داللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة االمتصاصية عند مستوى داللة
عمان).
إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وتحليل هذه النتيجة يمكن ارجاعه إلى ان مطالب التنمية المستدامة تؤكد على المجال الحيوي
للبيئة وسالمة األنشطة التي تمارس به من أجل المحافظة على البيئة أكثر من تركيزها على
الجوانب االدائية والمهارية المتعلقة بتطوير القدرات المؤسسية.
 .4نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
ً :H0.1.4ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة
عمان.
عند مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
يبين الجدول ان قيمة تأثير متغير مطالب التنمية المستدامة في التكنولوجيا الممزقة قد بلغت
( )0.178وباستعراض قيمة مستوى الداللة البالغ ( )0.028يتبين انها كانت اقل من  0.05ما
يشير الى اهمية وداللة قيمة التأثير التي تم التوصل اليها
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وعليه ومن خالل النتائج المبينة في الجدول يتم رفض الفرضية الفرعية الرابعة الصفرية (ال يوجد
أثر ذو داللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة عند مستوى داللة
عمان.
إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة التي تنص على " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمطالب التنمية
المستدامة على التكنولوجيا الممزقة عند مستوى داللة إحصائية ( )α≥0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
ويبين الشكل ( )5-4التالي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية من الرئيسية األولى من خالل
مخرجات برمجية Smart PLS 3.3.3

الشكل ( )5-4نتائج اختبار الفرضيات الفرعية للرئيسية األولى خالل مخرجات برمجية Smart
PLS 3
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وهنا يمكن القول ان الهدف الثالث من أهداف الدراسة ،والذي هو (تحديد األثر المباشر إلدارة
المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ع ّمان)،
قد تحقق

الفرضية الرئيسية الثانية:
ً :H0.2ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الذاكرة التنظيمية عند
عمان.
مستوى دًللة إحصائية )(α≤0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام برمجية  Smart PLS 3.3.3ويوضح الجدول التالي نتائج
اختبار هذه الفرضية
جدول ( )11-4تحليل الفرضية الرئيسية الثانية أثر إدارة المسؤولية الشاملة على الذاكرة
التنظيمية
اتجاه التأثير
إدارة المسؤولية الشاملة

˂---

الذاكرة التنظيمية

 Sigمستوى
الداللة

معامالت
التأثير

قيمة t

0.618

0.000 18.839

R
0.618

Adjusted

R2

2

0.382

0.380

R

يبين الجدول نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية والتي تبحث في أثر إدارة المسؤولية الشاملة
على الذاكرة التنظيمية .وباستعراض قيمة التأثير يتبين انها بلغت ( )0.618وباستعراض قيمة
مستوى الداللة البالغة ( )0.000كانت اقل من  0.05ما يشير الى اهمية وداللة قيمة التأثير التي
تم التوصل اليها كما يبين الجدول مقدار قيمة مؤشر معامل التفسير ( )R2وقد بلغت قيمة هذا
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المؤشر ( )% 38.2وهي تعكس قيمة التباين المالحظ في المتغير التابع والذي يمكن ان ينسب
الى المتغير المستقل (إدارة المسؤولية الشاملة) كما بلغت قيمة هذه النسبة ( )% 38.0من خالل
مؤشر قيمة معامل التحديد المعدلة (.)adjusted R2
وعليه ومن خالل النتائج المبينة في الجدول يتم رفض فرضية الدراسة الرئيسية الثانية (وهي
الصفرية) والتي تنص على “ً :ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على
الذاكرة التنظيمية عند مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة
عمان.
في مدينة ّ
" وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة والتي تنص على "  :يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة
المسؤولية الشاملة على الذاكرة التنظيمية عند مستوى دًللة إحصائية )(α≥0.05في شركات
عمان.
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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ويبين الشكل ( )6-4التالي نموذج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية من خالل برمجية Smart
PLS 3.3.3

الشكل ( )6-4نموذج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية من خالل برمجية Smart PLS 3.3.3

وهنا يمكن القول ان الهدف الرابع من أهداف الدراسة ،والذي هو (تحديد األثر
المباشر إلدارة المسؤولية الشاملة على الذاكرة التنظيمية في شركات الصناعات
عمان) ،قد تحقق
.الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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الفرضية الرئيسية الثالثة:
ً :H0.3ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية اثر للذاكرة التنظيمية على الهدم الخالق عند مستوى
عمان.
دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
جدول ( )12-4تحليل الفرضية الرئيسية الثالثة أثر الذاكرة التنظيمية على الهدم الخالق
اتجاه التأثير
الذاكرة التنظيمية

˂---

الهدم الخالق

 Sigمستوى
الداللة

معامالت
التأثير

قيمة t

0.612

0.000 26.602

R
0.612

Adjusted

R2

2

0.374

0.373

R

يبين الجدول نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تبحث في اثر الذاكرة التنظيمية على الهدم
الخالق .وباستعراض قيمة التأثير يتبين انها بلغت ( )0.612ويالحظ ان قيمة مستوى الداللة
المبالغة ( )0.000كانت اقل من  0.05ما يشير الى اهمية وداللة قيمة التأثير التي تم التوصل
اليها كما يبين الجدول مقدار قيمة مؤشر معامل التفسير ( )R2وقد بلغت قيمة هذا المؤشر (37.4
 )%وهي تعكس قيمة التباين المالحظ في المتغير التابع والذي يمكن ان ينسب الى المتغير
المستقل (الذاكرة التنظيمية) كما بلغت قيمة هذه النسبة ( )% 37.3من خالل مؤشر قيمة معامل
التحديد المعدلة (.)adjusted R2
وعليه ومن خالل النتائج المبينة في الجدول يتم رفض فرضية الدراسة الرئيسية الثالثة (الصفرية)
والتي تنص على " ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية اثر للذاكرة التنظيمية على الهدم الخالق عند
عمان.
مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
" وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة والتي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية اثر للذاكرة
التنظيمية على الهدم الخالق عند مستوى دًللة إحصائية ( )α≥0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ

97

ويبين الشكل ( )7-4التالي نموذج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة من خالل برمجية Smart
PLS 3.3.3

الشكل ( )7-4نموذج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة من خالل برمجية Smart PLS 3.3.3

الهدف الخامس من أهداف الدراسة ،والذي هو (تحديد األثر المباشر
انرابعة:
القولة ال
يمكنالرئيسي
الفرضية
وهنا
للذاكرة التنظيمية على الهدم الخالق في قطاع الصناعات الغذائية في مدينة عمان) ،قد تحقق
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الفرضية الرئيسية الرابعة:
ً :H0.4ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق بوجود
الذاكرة التنظيمية متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
ًلختبار هذه الفرضية فقد استخدمت برمجية  Smart PLS 3حيث يوضح الجدول نتائج
التحليل
جدول ( )13-4اختبار دًللة قيم التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط
التأثير المباشر

التأثير غير المباش ر

التأثير
قيمة

مستوى
الداللة

مستوى
الداللة

0.616

0.000

الذاكرة التنظيمية  ˂ ---الهدم الخالق

0.368

0.000

إدارة المسؤولية الشاملة  ˂ ---الهدم الخالق

0.379

0.000

اتجاه التأثير
إدارة المسؤولية الشاملة  ˂ ---الذاكرة
التنظيمية

التأثير
قيمة

0.227

0.000

VAFمؤشر
لنوع التأث ير

37.45

يبين الجدول ان قيمة التأثير المباشر إلدارة المسؤولية الشاملة على الذاكرة التنظيمية قد بلغت
( )0.616بمستوى داللة بلغت ( )0.000وهي قيمة تأثير دالة احصائيا الن قيمة مستوى الداللة
كانت اقل من  0.05كما يبين الجدول ان قيمة التأثير المباشر للذاكرة التنظيمية على الهدم الخالق
قد بلغت ( )0.368وهي قيمة تأثير دالة احصائيا الن قيمة مستوى الداللة البالغة ( )0.000كانت
اقل من  0.05اما بالنسبة لقيمة تأثير إدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق فقد بلغت
( )0.379وهي قيمة تأثير دالة احصائيا الن قيمة مستوى الداللة البالغة ( )0.0000كانت اقل
من 0.05

نوع
التأثير

جزئي
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وفيما يتعلق بقيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط (الذاكرة التنظيمية) على عالقة إدارة
المسؤولية الشاملة بالهدم الخالق فقد بلغت ( )0.227وتعتبر قيمة هذا التأثير دالة من الناحية
اإلحصائية الن قيمة مستوى الداللة المرافقة والتي بلغت ( )0.000كانت اقل من  0.05وبهذه
النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية التي تنص على " ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة
المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط عند مستوى دًللة
عمان ".وبالتالي يتم قبول
إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الفرضية البديلة التي تنص على
" يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق بوجود الذاكرة
التنظيمية متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية ( )α≥0.05في شركات الصناعات الغذائية
عمان ".حيث تبين وجود األثر للمتغير الوسيط بالقيمة المبينة في الجدول.
الكبيرة في مدينة ّ
كما يعرض الجدول قيمة مؤشر يوضح طبيعة ونوعية هذا التأثير للمتغير الوسيط وهو مؤشر
التباين المفسر ) )Variance Accounted For( )VAFحيث يالحظ ان قيمة هذا المؤشر قد
بلغت ( )% 37.45وتعبر هذه القيمة عن طبيعة تأثير جزئي للمتغير الوسيط وذلك ألنها كانت
أكبر من  20واقل من (Hair et al ., 2014,224-225) .80
ويبين الشكل ( )8-4البياني التالي نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة باستخدام برمجية PLS
اإلصدار الثالث
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الشكل ( )8-4نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة باستخدام برمجية PLS.3.3.3

الفرضيات الفرعية من الرئيسية الرابعة:
ً :H0.4.1ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة اًلمتصاصية
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية
عمان.
الكبيرة في مدينة ّ
ً :H0.4.2ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية
عمان.
الكبيرة في مدينة ّ
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ً :H0.4.3ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة اًلمتصاصية
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية
عمان.
الكبيرة في مدينة ّ
ً :H0.4.4ل يوجد أثر ذو عالقة دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا
الممزقة بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ

اوًل اختبار الفرضية الفرعية األولى
ً :H0.4.1ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة اًلمتصاصية
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية
عمان.
الكبيرة في مدينة ّ
جدول ( )14-4اختبار دًللة قيم التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط في الفرضية الفرعية
اًلولى
التأثير المباشر
اتجاه التأثير
ضغوط أصحاب المصالح  ˂---الذاكرة
التنظيمية
الذاكرة التنظيمية ˂---الطاقة االمتصاصية
ضغوط أصحاب المصالح  ˂---الطاقة
االمتصاصية

التأثير قيمة

التأثير غير المباشر
مستوى
الداللة

0.576

0.000

0.070

0.370

0.332

0.000

التأثير قيمة

0.040

مستوى الداللة

0.370

مؤشر VAF
لنوع التأثير

10.75

يبين الجدول ان قيمة التأثير المباشر لضغوط أصحاب المصالح على الذاكرة التنظيمية قد بلغت
( )0.576بمستوى داللة بلغت ( )0.000وهي قيمة تأثير دالة احصائيا الن قيمة مستوى الداللة

نوع التأثير

ال تأثير
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كانت اقل من  0.05كما يبين الجدول ان قيمة التأثير المباشر للذاكرة التنظيمية على الطاقة
االمتصاصية قد بلغت ( )0.070وهي قيمة تأثير غير دالة احصائيا الن قيمة مستوى الداللة
البالغة ( )0.370كانت اكبر من  0.05اما بالنسبة لقيمة تأثير ضغوط أصحاب المصالح على
الطاقة االمتصاصية فقد بلغت ( )0.332وهي قيمة تأثير دالة احصائيا الن قيمة مستوى الداللة
البالغة ( )0.0000كانت اقل من 0.05
وفيما يتعلق بقيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط (الذاكرة التنظيمية) على عالقة ضغوط
أصحاب المصالح بالطاقة االمتصاصية فقد بلغت ( )0.040وتعتبر قيمة هذا التأثير غير دالة من
الناحية اإلحصائية الن قيمة مستوى الداللة المرافقة والتي بلغت ( )0.370كانت اكبر من 0.05
وبهذه النتيجة يتم قبول فرضية الدراسة الصفرية التي تنص على " ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية
لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة اًلمتصاصية بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة
عمان ".وبالتالي يتم
إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
رفض الفرضية البديلة التي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح
على الطاقة اًلمتصاصية بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α≥0.05في
عمان " .حيث تبين عدم وجود األثر للمتغير
شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الوسيط.
كما يعرض الجدول قيمة مؤشر يوضح طبيعة ونوعية هذا التأثير للمتغير الوسيط وهو مؤشر
التباين المفسر ) )Variance Accounted For( )VAFحيث يالحظ ان قيمة هذا المؤشر قد
بلغت ( )% 10.75وتعبر هذه القيمة عن عدم وجود تأثير للمتغير الوسيط وذلك ألنها كانت اقل
من . 20
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الفرضية الفرعية الثانية
ً :H0.4.2ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية
عمان.
الكبيرة في مدينة ّ
جدول ( )15-4اختبار دًللة قيم التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط في الفرضية الفرعية
الثانية
التأثير المباشر
اتجاه التأثير
ضغوط أصحاب المصالح  ˂---الذاكرة
التنظيمية
الذاكرة التنظيمية ˂---التكنولوجيا الممزقة
ضغوط أصحاب المصالح ˂---التكنولوجيا
الممزقة

التأثير قيمة

مستوى
الداللة

0.576

0.000

0.541

0.000

0.261

0.004

التأثير غير المباشر
مؤشر VAF
التأثير قيمة مستوى الداللة لنوع التأثير

0.312

0.000

54.45

نوع التأثير

جزئي

يبين الجدول ان قيمة التأثير المباشر لضغوط أصحاب المصالح على الذاكرة التنظيمية قد بلغت
( )0.576بمستوى داللة بلغت ( )0.000وهي قيمة تأثير دالة احصائيا الن قيمة مستوى الداللة
كانت اقل من  0.05كما يبين الجدول ان قيمة التأثير المباشر للذاكرة التنظيمية على التكنولوجيا
الممزقة قد بلغت ( )0.541وهي قيمة تأثير دالة احصائيا الن قيمة مستوى الداللة البالغة
( )0.000كانت اقل من  0.05اما بالنسبة لقيمة تأثير ضغوط أصحاب المصالح على التكنولوجيا
الممزقة فقد بلغت ( )0.261وهي قيمة تأثير دالة احصائيا الن قيمة مستوى الداللة البالغة
( )0.0000كانت اقل من 0.05
وفيما يتعلق بقيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط (الذاكرة التنظيمية) على عالقة ضغوط
أصحاب المصالح بالتكنولوجيا الممزقة فقد بلغت ( )0.312وتعتبر قيمة هذا التأثير دالة من
الناحية اإلحصائية الن قيمة مستوى الداللة المرافقة والتي بلغت ( )0.000كانت اقل من 0.05
وبهذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية التي تنص على " ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية
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لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة
عمان ".وبالتالي يتم قبول
إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الفرضية البديلة التي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على
التكنولوجيا الممزقة بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α≥0.05في شركات
عمان "".حيث تبين وجود األثر للمتغير الوسيط بالقيمة
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
المبينة في الجدول.
كما يعرض الجدول قيمة مؤشر يوضح طبيعة ونوعية هذا التأثير للمتغير الوسيط وهو مؤشر
التباين المفسر ) )Variance Accounted For( )VAFحيث يالحظ ان قيمة هذا المؤشر قد
بلغت ( )% 54.45وتعبر هذه القيمة عن وجود تأثير جزئي للمتغير الوسيط وذلك ألنها كانت
انحصرت بين ( – 20اقل من)80
الفرضية الفرعية الثالثة
ً :H0.4.3ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة اًلمتصاصية
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية
عمان.
الكبيرة في مدينة ّ
جدول ( )16-4اختبار دًللة قيم التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط في الفرضية الفرعية
الثالثة
التأثير غير المباشر

التأثير المباشر
اتجاه التأثير

التأثير قيمة

مستوى
الداللة

مطالب التنمية المستدامة  ˂---الذاكرة
التنظيمية
الذاكرة التنظيمية ˂---الطاقة االمتصاصية
ضغوط أصحاب المصالح  ˂---الطاقة
االمتصاصية

0.069

0.066

0.070

0.370

0.189

0.007

التأثير قيمة

0.005

مستوى الداللة

0.497

مؤشر VAF
لنوع التأثير

2.57

نوع التأثير

ال تأثير
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يبين الجدول ان قيمة التأثير المباشر لمطالب التنمية المستدامة على الذاكرة التنظيمية قد بلغت
( )0.069بمستوى داللة بلغت ( )0.066وهي قيمة تأثير غير دالة احصائيا الن قيمة مستوى
الداللة كانت اكبر من  0.05كما يبين الجدول ان قيمة التأثير المباشر للذاكرة التنظيمية على
الطاقة االمتصاصية قد بلغت ( )0.070وهي قيمة تأثير غير دالة احصائيا الن قيمة مستوى
الداللة البالغة ( )0.370كانت اكبر من  0.05اما بالنسبة لقيمة تأثير مطالب التنمية المستدامة
على الطاقة االمتصاصية فقد بلغت ( )0.189وهي قيمة تأثير دالة احصائيا الن قيمة مستوى
الداللة البالغة ( )0.007كانت اقل من 0.05
وفيما يتعلق بقيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط (الذاكرة التنظيمية) على عالقة مطالب
التنمية المستدامة بالطاقة االمتصاصية فقد بلغت ( )0.005وتعتبر قيمة هذا التأثير غير دالة من
الناحية اإلحصائية الن قيمة مستوى الداللة المرافقة والتي بلغت ( )0.497كانت اكبر من 0.05
وبهذه النتيجة يتم قبول فرضية الدراسة الصفرية التي تنص على " ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية
لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة اًلمتصاصية بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة
عمان ".وبالتالي يتم
إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
رفض الفرضية البديلة التي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة
على الطاقة اًلمتصاصية بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α≥0.05في
عمان"" حيث تبين عدم وجود األثر للمتغير الوسيط
شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
بالقيمة المبينة في الجدول.
كما يعرض الجدول قيمة مؤشر يوضح طبيعة ونوعية هذا التأثير للمتغير الوسيط وهو مؤشر
التباين المفسر ) )Variance Accounted For( )VAFحيث يالحظ ان قيمة هذا المؤشر قد
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بلغت ( )% 2.5وتعبر هذه القيمة عن عدم وجود تأثير للمتغير الوسيط وذلك ألنها كانت اقل من
20
الفرضية الفرعية الرابعة
ً :H0.4 .4ل يوجد أثر ذو عالقة دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا
الممزقة بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
جدول ( )17-4اختبار دًللة قيم التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط في الفرضية الفرعية
الرابعة
التأثير المباشر
اتجاه التأثير

التأثير قيمة

مستوى
الداللة

مطالب التنمية المستدامة  ˂---الذاكرة
التنظيمية
الذاكرة التنظيمية ˂---التكنولوجيا الممزقة
مطالب التنمية المستدامة  ˂---التكنولوجيا
الممزقة

0.069

0.066

0.541

0.000

0.154

0.062

التأثير غير المباشر
مؤشر VAF
التأثير قيمة مستوى الداللة لنوع التأثير

0.037

0.076

19.37

يبين الجدول ان قيمة التأثير المباشر لمطالب التنمية المستدامة على الذاكرة التنظيمية قد بلغت
( )0.069بمستوى داللة بلغت ( )0.066وهي قيمة تأثير غير دالة احصائيا الن قيمة مستوى
الداللة كانت اكبر من  0.05كما يبين الجدول ان قيمة التأثير المباشر للذاكرة التنظيمية على
التكنولوجيا الممزقة قد بلغت ( )0.541وهي قيمة تأثير دالة احصائيا الن قيمة مستوى الداللة
البالغة ( )0.000كانت اقل من  0.05اما بالنسبة لقيمة تأثير مطالب التنمية المستدامة على
التكنولوجيا الممزقة فقد بلغت ( )0.154وهي قيمة تأثير غير دالة احصائيا الن قيمة مستوى
الداللة البالغة ( )0.062كانت اكبر من 0.05

نوع التأثير

ال تأثير
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وفيما يتعلق بقيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط (الذاكرة التنظيمية) على عالقة مطالب
التنمية المستدامة بالتكنولوجيا الممزقة فقد بلغت ( )0.037وتعتبر قيمة هذا التأثير غير دالة من
الناحية اإلحصائية الن قيمة مستوى الداللة المرافقة والتي بلغت ( )0.076كانت اكبر من 0.05
وبهذه النتيجة يتم قبول الدراسة الصفرية التي تنص على " ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب
التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية
عمان.
( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
" وبالتالي يتم رفض الفرضية البديلة التي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب
التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية
عمان.
( )α≥0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
كما يعرض الجدول قيمة مؤشر يوضح طبيعة ونوعية هذا التأثير للمتغير الوسيط وهو مؤشر
التباين المفسر ) )Variance Accounted For( )VAFحيث يالحظ ان قيمة هذا المؤشر قد
بلغت ( )%19.37وتعبر هذه القيمة عن عدم وجود تأثير للمتغير الوسيط وذلك ألنها كانت اقل
من20
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الشكل ( )9-4نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الرئيسية الرابعة باستخدام برمجية PLS.3.3.3

وهنا يمكن القول ان الهدف السادس من أهداف الدراسة ،والذي هو (تشخيص األثر غير
المباشر إلدارة المسؤولية الشاملة في إحداث الهدم الخالق بوجود الذاكرة التنظيمية متغير
عمان) ،قد تحقق
.وسيط في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ

109

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

شكل ( )1-5مخطط عمل الفصل الخامس
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اوًل :المقدمة
استنادا على ما تقدم بالفصل الرابع يهدف هذا الفصل إلى إعطاء تصور وفهم واضح ودقيق
لتحليل واختبار فرضيات الدراسة من خالل التفسيرات المنطقية للنتائج التحليل  ،ومن ثم تقديم
خالصة ألبرز النتائج المستنبطة التي تم توصل اليها في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي  ،وعلى
غرارها لقد تم وضع التوصيات والمقترحات المستقبلية.

ثانيا :مناقشة متغيرات الدراسة
النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة
المحور األول :تحليل اإلجابات على المتغير المستقل بأبعاده والمتمثل بإدارة المسؤولية الشاملة
(ضغوط أصحاب المصالح ومطالب التنمية المستدامة)
أظهرت النتائج بأن أبعاد إدارة المسؤولية الشاملة في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في
عمان متوسطة المستوى  ،وتم ذكر بالفصل السابق ما هي األمور التي حققت فيها الشركات
مدينة ّ
عمان
مستوى متوسط  ،ويدل من هذه النتائج بأن شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
تفتقر الى مراقبة انشطة البرامج مهنية لكي تجعلها مناسبة مع المعلومات المطلوبة لتحقيق الميزة
التنافسية .وبالتالي ال تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة Helmig, Sprual, & lngenhoff,
) (2016التي بينت ان أصحاب المصلحة الذين لديهم أقوى تأثير على الضغط الذي يمارسه
أصحاب المصلحة الداخليون هم الموظفون .يتم دائما مراقبة أنشطة الشركة بعناية من قبل
مصدر لميزة تنافسية فيما يتعلق
ا
موظفيها .لذلك ،يمكن أن يكون التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا
بدور الموظفين في الشركة) ،أما أصحاب المصلحة الخارجيون الذين لديهم ثاني أكبر تأثير على
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الضغط المتصور هم العمالء .وبالتالي ،يجب أن يشارك كالهما في تحديد األولويات االستراتيجية
ألنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات.
وتعطي مناقشة األبعاد التفصيلية إلدارة المسؤولية الشاملة تفسيرات اكثر وضوح وكما يأتي :
 ضغوط اصحاب المصالح :وضحت النتائج ممارسات أصحاب المصالح كانت بدرجة
عمان تعاني من
متوسطة .مما يعني بأن شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
حلقات ادائها الزال دون مستوى الطموح خاصة بسبب عدم متابعة تنفيذ الضغوط من قبل
اصحاب المصالح على الشركات  ،أو ان الشركات ال تستجيب كما ينبغي لتلك الضغوط
وفي كال الحالتين ستكون انعكاسات النتائج سلبية على المركز التنافسي للشركات
وسمعتها السوقية  ،وقد تكون هذه االنعكاسات السلبية على المدى الطويل مما يفقد
الشركات قدرتها على البقاء والنمو .وتختلف مع دراسة (Helmig, Spraul, & 2016
 ) Ingenhoff,التي تؤكد أصحاب المصلحة الذين لديهم أقوى تأثير على الضغط الذي
يمارسه أصحاب المصلحة الداخليون هم الموظفون .يتم دائما مراقبة أنشطة الشركة بعناية
مصدر لميزة
ا
من قبل موظفيها .لذلك ،يمكن أن يكون التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا
تنافسية  ،أما أصحاب المصلحة الخارجيون الذين لديهم ثاني أكبر تأثير على الضغط
المتصور هم العمالء .وبالتالي ،يجب أن يشارك كالهما في تحديد األولويات االستراتيجية
ألنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات.
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 مطالب التنمية المستدامة : :وضحت النتائج مطالب التنمية المستدامة كانت بدرجة
عمان تعاني من
متوسطة .مما يعني بأن شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
حلقات ادائها الزال دون مستوى الطموح خاصة بسبب عدم متابعة تنفيذ اهداف التنمية
المستدامة من قبل الشركات  ،أو ان الشركات ال تستجيب كما ينبغي لتلك األهداف وفي
كال الحالتين ستكون انعكاسات النتائج سلبية على المركز التنافسي للشركات وسمعتها
السوقية  ،وقد تكون هذه االنعكاسات السلبية على المدى الطويل مما يفقد الشركات قدرتها
على تنفيذ المواقف االيجابية تجاه المجتمع المحلي واالدارة البيئية المسؤولة .و تختلف مع
دراسة ( )Bobek, 2010التي تضمنت المبادئ األساسية لتنفيذ المسؤولية االجتماعية
وهي االعتبار العادل والمتساوي للموظفين  ،والعمليات التجارية األخالقية والجوية ،
واحترام حقوق اإلنسان األساسية  ،والموقف اإليجابي تجاه المجتمع المحلي واإلدارة البيئية
المسؤولة  ،تعمل كأساس لتحديد المسؤولية االجتماعية الرئيسية مجاالت المجموعة ،
والتي تنعكس في رؤية المجموعة ورسالتها وقيمها.
المحور الثاني :تحليل إجابات المتغير التابع بأبعاده المتمثل الهدم الخالق (الطاقة اًلمتصاصية
وتكنولوجيا المعلومات
واًلن مناقشة األبعاد التفصيلية للهدم الخالق فيما يلي:
 الطاقة اًلمتصاصية : :وضحت النتائج قدرة الطاقة االمتصاصية كانت بدرجة منخفضة.
عمان تعاني من حلقات ادائها
مما يعني بأن شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الزال دون مستوى الطموح خاصة بسبب عدم امتالك استراتيجيات الكتساب المعرفة
المتميزة من قبل الشركات  ،أو ان الشركات ال تستوعب الكم الهائل من التغييرات في
البيئية الديناميكية كما ينبغي لتلبية احتياجات العمالء وفي كال الحالتين ستكون انعكاسات
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النتائج سلبية على المركز التنافسي للشركات وسمعتها السوقية  ،وقد تكون هذه
االنعكاسات السلبية على المدى الطويل مما يفقد الشركات قدرتها على انتاج االبداع
والتحديث المستمر .وتتفق مع دراسة (Müller, J. M., Buliga, O., & )2021
 Voigt, K. I.من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة ان الدراسة العالقة بين الطاقة
االمتصاصية واستراتيجيات االبتكار االستكشافية واالستغاللية تظهر أن الشركات الكبيرة
تستخدم الطاقة االمتصاصية المحتملة لها عالقة إيجابية اعلى مع االبتكار االستكشافي
واالستغاللي.
 التكنولوجيا الممزقة :وضحت النتائج قدرة التكنولوجيا الممزقة كانت بدرجة منخفضة .مما
عمان تعاني من حلقات ادائها
يعني بأن شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الزال دون مستوى الطموح خاصة بسبب عدم توفير الشروط والمستلزمات والبنية التحتية
لتبني للتكنولوجيا الحديثة من قبل الشركات  ،أو ان الشركات ال تستجيب كما ينبغي
إلحالل التكنولوجيا الحديثة بدال من التكنولوجيا القديمة وفي كال الحالتين ستكون
انعكاسات النتائج سلبية على المركز التنافسي للشركات وسمعتها السوقية  ،وقد تكون هذه
االنعكاسات السلبية على المدى الطويل مما يفقد الشركات قدرتها على البقاء والنمو.
وتتفق مع دراسة ) (Li, Porter, & Suominen, A. 2018انه بالرغم من ان
"التكنولوجيا الممزقة واالبتكار الممزق" محل اهتمام العلماء والشركات لسنوات عديدة،
ولكن ال تزال هناك حاجة إلى فهم أفضل لطبيعة االضطرابات وعالقتها بعمليات
التكنولوجيا الناشئة.
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المحور الثالث :تحليل إجابات المتغير الوسيط المتمثل بالذاكرة التنظيمية
وضحت النتائج بعد الذاكرة التنظيمية كانت بدرجة متوسطة .مما يعني بأن شركات الصناعات
عمان تعاني من حلقات ادائها الزال دون مستوى الطموح خاصة بسبب
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
عدم توفر قواعد بيانات تتضمن المعارف والخبرات والمهارات المطلوبة في الشركات  ،أو ان
الشركات ال تستثمرها كما ينبغي لتلك القواعد وفي كال الحالتين ستكون انعكاسات النتائج سلبية
على المركز التنافسي للشركات وسمعتها السوقية  ،وقد تكون هذه االنعكاسات السلبية على المدى
الطويل مما يفقد الشركات قدرتها على اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت في الوقت المناسب .وتتفق
مع دراسة ( )Hussein, Taher. & Hameed. 2020والتي هدفت الى اهمية استثمار الذاكرة
المرنة المتمثلة استراتيجية االحتفاظ بالموظفين من خالل االستفادة من معارفهم وتعبرها رصيد
لذاكرتها لدعم عملية اتخاذ القرار.

ثالثا :مناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األولى:
ً :H0.1ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق عند
عمان.
مستوى دًللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
تشير نتائج الفرضية الرئيسية األولى الى أن يتم رفض فرضية الدراسة العدمية (الصفرية) والتي
تنص على " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق عند
عمان .وقبلت
مستوى داللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
بديال عنها الفرضية البديلة التي تنص على :يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة
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على الهدم الخالق عند مستوى داللة إحصائية ( (α≥0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة
عمان.
في مدينة ّ
وتفسير ذلك هو ان إدارة المسؤولية مجمعته تؤثر على أحداث الهدم الخالق ؛ وبالتالي زيادة
مستوى وفاعلية إدارة المسؤولية الشاملة سيساهم مساهمة كبيرة في ممارسات وتطبيقات الهدم
الخالق ويدفع الشركات المبحوثة إلى زيادة االهتمام نتيجية لضغوطات اصحاب المصالح ومطالب
التنمية المستدامة.
تتفق هذه النتائج مع توصلت دراستي (الدوري وصالح  2009؛  (Andersen 2004ان الهدم
الخالق يحتاج إلى تحريك بعنف لدعم إزاحة كل ما هو قديم واحالل كل ما هو جديد ،ومن يقوم
بهذه المهمة هم المتأثرين بالنتائج وأكيد هم أصحاب المصالح ومن هنا فأن إدارة المسؤولية الشاملة
تؤثر في الهدم الخالق من خالل توفير الدعم له.
نتائج الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسية األولى
 .1نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى
ً :H0.1.1ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة
اًلمتصاصية عند مستوى دًللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة
عمان.
في مدينة ّ
تشير نتيجة الفرضية الفرعية األولى يتم رفض الفرضية الفرعية األولى وهي ال يوجد أثر ذو
داللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة االمتصاصية عند مستوى داللة
عمان.
إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة والتي تنص على " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط
اصحاب المصالح على الطاقة االمتصاصية عند مستوى داللة إحصائية ( (α≥0.05في
عمان .ويتضح من هذا أن في شركات
شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
عمان .اي عند زيادة ضغوط أصحاب المصالح ستسهم
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
في زيادة الطاقة االمتصاصية وبالتالي سوف تزيد من فاعلية آليات الرقابة ويهدف عن ذلك
إنتاج اإلبداع والتحديث بشكل مستمر ،تتفق هذه النتيجة مع دراسة (خالدي )2018 ،والتي
اكدت ان رفع الطاقة االمتصاصية ( )Absorptiveللشركة يأتي من خالل تعزيز قدرتها على
تحديد ،وتعيين  ،وتقييم  ،واستيعاب  ،واستخدام معرفة جديدة بهدف إنتاج اإلبداع والتحديث
المستمر.

 .2نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية
ً :H0.1.2ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة
عمان.
عند مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
تشير نتيجة الفرضية الفرعية الثانية الى ان يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية (ال يوجد أثر ذو
داللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة عند مستوى داللة إحصائية
عمان.
( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة والتي تنص على " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط
اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة عند مستوى داللة إحصائية ( )α≥0.05في شركات
عمان .حيث أكدت على العالقة االيجابية بين ضغوط
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
أصحاب المصالح والتكنولوجيا الممزقة عندما تريد شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة
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عمان الى دخول االسواق المنافسة يجب أحداث تمزيق للتكنولوجيا القديمة واحالل تكنولوجيا حديثة
ّ
وتحسين مقياس االداء  ،وتتفق هذه النتيجة مع دراستي (صالح 2015 ،؛ Martin et al.,
 )2019واللتين توصلتا إلى ان الدخول إلى أسواق منافسة او البقاء في دائرة المنافسة الحالية
تحتاج إلى تسريع دخول التكنولوجيا الممزقة والتي تعني أن التكنولوجية تبدأ في االسواق المنافسة و
تدخل اليها بعد تغيير مقياس تحسين االداء بمرور الوقت ،بحيث أن دخولها يحدث تقنية بديلة ألنه
يمزق التكنولوجيا القديمة.

 .3نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
ً :H0.1.3ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة اًلمتصاصية
عمان.
عند مستوى دًللة إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
تشير نتيجة الفرضية الفرعية الثالثة الى قبول الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة (ال يوجد أثر ذو
داللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة االمتصاصية عند مستوى داللة
عمان).
إحصائية ( (α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وتحليــل هــذه النتيجــة يمكــن ارجاعــه إلــى ان مطالــب التنميــة المســتدامة تؤكــد علــى المجــال
الحيــوي للبيئــة وســالمة األنشــطة التــي تمــارس بــه مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة أكثــر مــن تركيزهــا
على الجوانب االدائيـة والمهاريـة المتعلقـة بتطـوير القـدرات المؤسسـية .وتتفـق هـذه النتيجـة مـع د ارسـة
) )Batra, M., 2012والتي بينت ان االستراتيجيات المتضمنة فـي محفظـة قيمـة االسـتدامة تحتـاج
إلى أهداف استدامة جريئة  ،وكذلك تحتاج إلى هياكل وتصاميم تنظيمية قابلة للقياس وتساعد علـى
الوصـ ــول إلـ ــى أهـ ــداف الشـ ــركات باسـ ــتخدام العمليـ ــات الصـ ــحيحة والمواءمـ ــة الكاملـ ــة السـ ــتراتيجية
االستدامة.
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 .4نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
ً :H0.1.4ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة
عمان.
عند مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
تشير نتيجة الفرضية الفرعية الرابعة يتم رفض الفرضية الفرعية الرابعة الصفرية (ال يوجد أثر ذو
داللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة عند مستوى داللة إحصائية
عمان.
( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة التي تنص علـى " يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية لمطالـب
التنميــة المســتدامة علــى التكنولوجيــا الممزقــة عنــد مســتوى داللــة إحصــائية ( )α≥0.05فــي شــركات
عمـان .تؤكـد هـذه النتيجـة علـى أن كلمـا زادت مطالـب التنميـة
الصناعات الغذائيـة الكبيـرة فـي مدينـة ّ
المســتدامة زاد التكنولوجيــا الممزقــة بــنفس المســتوى اي عنــد امــتالك شــركات الصــناعات الغذائيــة فــي
عمان تطبيقات تكنولوجية حديثة وااللتزام بتنفيذ االنشطة فـي تحسـين رضـا العمـالء واالهتمـام
مدينة ّ
بتطــوير قــدرات التنميــة المســتدامة ســوف تــنعكس ايجابيــا علــى التغييـرات فــي هيكــل الصــناعة .تتفــق
هذه النتيجة من دراسة (صالح  )2015 ,عند تسريع دخول التكنولوجيا الممزقة وتطبيـق واخت ارعـات
حديثة في التكنولوجيا يحتاج إلى دعم بيئي ومجتمعي يسهل عمليات قبول التغييـر ويخلـق مبـررات
أهمية أحداث هذا التغيير .
الفرضية الرئيسية الثانية:
ً :H0.2ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الذاكرة التنظيمية عند
عمان.
مستوى دًللة إحصائية )(α≤0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
تشير نتائج الفرضية الرئيسية الثانية الى أن يتم رفض فرضية الدراسة الرئيسية الثانية العدمية
(الصفرية) والتي تنص على “ً :ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على
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الذاكرة التنظيمية عند مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة
عمان.
في مدينة ّ
" وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة والتي تنص على "  :يوجد أثر ذو دًل لة إحصائية إلدارة
المسؤولية الشاملة على الذاكرة التنظيمية عند مستوى دًللة إحصائية )(α≥0.05في شركات
عمان.
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وتفسير ذلك يعني ان ممارسات إدارة المسؤولية الشاملة تزيد من االهتمام بالذاكرة التنظيمية وتدفع
بأتجاه زيادة مكونات الذاكرة التنظيمية وخزينها المعرفي باالضافة إلى التحديث المستمر لكل قواعد
بياناتها وفي النهاية صناعة ق اررات ناجحة تنعكس على تحقيق الميزة التنافسية .
تتفق هذه النتائج مع دراسة ( )Financial Conduct Authority 2016هناك تأثير إلدارة
المسؤولية الشاملة على الذاكرة التنظيمية حيث تعد الذاكرة التنظيميــة مكــون أساسي للمي ـزة
التنافــسية.
الفرضية الرئيسية الثالثة:
ً :H0.3ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية اثر للذاكرة التنظيمية على الهدم الخالق عند مستوى
عمان.
دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
تشير نتائج الفرضية الرئيسية الثالثة الى أن يتم رفض فرضية الدراسة الرئيسية الثالثة (الصفرية)
والتي تنص على " ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية للذاكرة التنظيمية على الهدم الخالق عند
عمان.
مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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" وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة والتي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية
للذاكرة التنظيمية على الهدم الخالق عند مستوى دًللة إحصائية ( )α≥0.05في شركات
عمان.
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وتفسير ذلك يعني ان الذاكرة التنظيمية لها تأثير ايجابي على احداث الهدم الخالق النها
توفر المعلومات المطلوبة لهذا االحداث في الزمان والمكان والكمية والجودة المطلوبة مما يساهم
في وضع بدائل استراتيجية ناجحة الحداث الهدم الخالق ؛ وبالتي أي زيادة في فاعلية الذاكرة
التنظيمية سيكون له زيادة في فاعلية احداث الهدم الخالق.
تتفق هذه النتيجة مع دراسة ) (Eisenman1& Frenkel, 2021والتي تعمل الذاكرة
على تكوين مجموعات اجتماعية تنظيمية من أصحاب المصلحة المرتبطين ببعضهم البعض عن
طريق الصالت المتبادلة بين هذه األجهزة ،والمعروفة باسم ذاكرة المجتمعات التي تمثل المعلومات
حول الماضي الذي يفسره أعضاء المجتمع.

الفرضية الرئيسية الرابعة:
ً :H0.4ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق بوجود
الذاكرة التنظيمية متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
تشير نتيجة الفرضية الرئيسية الرابعة الى ان يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية التي تنص على "
ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق بوجود الذاكرة
التنظيمية متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية
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عمان ".وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة التي تنص على" يوجد أثر ذو دًللة
الكبيرة في مدينة ّ
إحصائية إلدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط عند
عمان".
مستوى دًللة إحصائية ( )α≥0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وتفسير ذلك يشير إلى ان الذاكرة التنظيمية تتوسط فعال أثر إدارة المسؤولية الشاملة على الهدم
الخالق وان متغير وسيط جزئي لهذه العالقة وبالتالي فأن عالقة التأثير تتكامل صورتها الحقيقية
بوجود الذاكرة التنظيمية معهم بوصفة جزء من هذه العالقة ؛ وعلى الشركات المبحوثة ان تستثمر
في هذا العالقة الثالثية الن نتائجها ستكون فائدة وايجابية في تحقيق الميزة التنافسية وضمان البقاء
والنمو لها على المدى الطويل .
نتائج الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسية الرابعة
اوًل اختبار الفرضية الفرعية األولى
ً :H0.4.1ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة اًلمتصاصية
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية
عمان.
الكبيرة في مدينة ّ
تشير نتيجة الفرضية الفرعية األولى الى أن يتم قبول فرضية الدراسة الصفرية التي تنص على " ًل
يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة اًلمتصاصية بوجود الذاكرة
التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في
عمان ".وبالتالي يتم رفض الفرضية البديلة التي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية
مدينة ّ
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لضغوط اصحاب المصالح على الطاقة اًلمتصاصية بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة
عمان.
إحصائية ( )α≥0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وتفسير ذلك يعني ان الذاكرة لم تكن متغير وسيط في أثر ضغوط اصحاب المصالح على الطاقة
االمتصاصية  ،وبالتالي هذه اشارة إلى ان ابعاد إدارة المسؤولية الشاملة عندما تكون منفردة قد
التتحقق التوافق دائما مع الذكرة في احداث الهدم الخالق وعليه يفضل ان تكون إدارة المسؤولية
الشاملة مجتمعة بأبعادها كافة كي يتحقق التوافق .
الفرضية الفرعية الثانية
ً :H0.4.2ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية
عمان
الكبيرة في مدينة ّ
تشير نتيجة الفرضية الفرعية الثانية الى أن يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية التي تنص على " ًل
يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة بوجود الذاكرة
التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في
عمان ".وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة التي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية
مدينة ّ
لضغوط اصحاب المصالح على التكنولوجيا الممزقة بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة
عمان".
إحصائية ( )α≥0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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الفرضية الفرعية الثالثة
ً :H0.4.3ل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة اًلمتصاصية
بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية
عمان.
الكبيرة في مدينة ّ
تشير نتيجة الفرضية الفرعية الثالثة الى أن يتم قبول فرضية الدراسة الصفرية التي تنص على " ًل
يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة اًلمتصاصية بوجود الذاكرة
التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في
عمان ".وبالتالي يتم رفض الفرضية البديلة التي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية
مدينة ّ
لمطالب التنمية المستدامة على الطاقة اًلمتصاصية بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة
عمان"" حيث تبين عدم
إحصائية ( )α≥0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وجود األثر للمتغير الوسيط .وتفسير ذلك يعني ان الذاكرة لم تكن متغير وسيط في أثر مطالب
التنمية المستدامة على الطاقة االمتصاصية  ،وبالتالي هذه اشارة إلى ان ابعاد إدارة المسؤولية
الشاملة عندما تكون منفردة قد ال تتحقق التوافق دائما مع الذاكرة في احداث الهدم الخالق وعليه
يفضل ان تكون إدارة المسؤولية الشاملة مجتمعة بأبعادها كافة كي يتحقق التوافق .
الفرضية الفرعية الرابعة
ً :H0.4 .4ل يوجد أثر ذو عالقة دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا
الممزقة بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات
عمان.
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
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تشير نتيجة الفرضية الفرعية الرابعة يتم قبول الدراسة الصفرية التي تنص على " ًل يوجد أثر ذو
دًللة إحصائية لمطالب التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة بوجود الذاكرة التنظيمية متغير
عمان.
وسيط دًللة إحصائية ( )α<0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
" وبالتالي يتم رفض الفرضية البديلة التي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لمطالب
التنمية المستدامة على التكنولوجيا الممزقة بوجود الذاكرة التنظيمية متغير وسيط دًللة إحصائية
عمان.
( )α≥0.05في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وتفسير ذلك يعني ان الذاكرة لم تكن متغير وسيط في أثر مطالب التنمية المستدامة على
التكنولوجيا الممزقة  ،وبالتالي هذه اشارة إلى ان ابعاد إدارة المسؤولية الشاملة عندما تكون منفردة
قد ال تتحقق التوافق دائما مع الذكرة في احداث الهدم الخالق وعليه يفضل ان تكون إدارة
المسؤولية الشاملة مجتمعة بأبعادها كافة كي يتحقق التوافق .
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رابعا :التوصيات
بعد ان تم مناقشة النتائج وتفسيرها  ،يمكن طرح جملة من التوصيات التي من شأنها أن تخدم
شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة عمان واإلفادة منها ،وتسليط الضوء على الجوانب
التي تعاني منها ،وبالتالي تقدم الدراسة الحالية التوصيات اآلتية:
أوًلا  :توصيات بخصوص تطوير إدارة المسؤولية الشاملة:
ضرورة تطوير مستوى ممارسات إدارة المسؤولية الشاملة في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في
عمان ويأتي ذلك من خالل االهتمام واعادة النظر في ممارسات بعديها ضغوط أصحاب
مدينة ّ

المصالح ومطالب التنمية المستدامة وعلى النحو اآلتي :

 .1توصيات بخصوص تطوير ممارسات ضغوط أصحاب المصالح
عمان بتحديد األهداف االستراتيجية
 ضرورة قيام شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
في ضوء متطلبات أصحاب المصالح وااللتزام االخالقي في تنفيذ تلك األهداف.

عمان عالقات طويلة األمد مع المصالح
 توطيد شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
من خالل االفصاح عن بيانتها بكل شفافية وادامة التواصل و التنسيق معهم واالخذ
بمالحظاتهم وتوجيهاتهم بشكل جدي.
عمان باعادة النظر في تطبيق أنظمة
 قيام شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ

السالمة المهنية من خالل االمتثال للقوانين الحكومية وتطبيق االنظمة والتعليمات بشكل فاعل

واجراء المتابعة المستمرة والتفتيش المفاجئ والدوري .
 .2توصيات بخصوص تطوير ممارسات مطالب التنمية المستدامة
عمان بالتنبؤات المتعلقة
 زيادة االهتمام من قبل شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
بالتغييرات السكانية المستقبلية مما تضمن إتاحة الفرص التنموية لألجيال القادمة .

عمان ألنظمة اإلدارة المالية لتحسين
 تطوير شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ

التنمية االقتصادية المستدامة طويلة االجل من خالل اعتماد بطاقة االداء المتوازن المستدام في
تقييم االداء لما لها من أهمية كبيرة في قياس االداء المالي وغير المالي والذي جزء منه االداء

البيئي .
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عمان بالنمو االقتصادي من خالل
 مساهمة شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
االرتقاء بالجودة وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة ونشر الثقافة البيئية مما يزيد من مؤشر رضا
المصالح.

ثانيا :توصيات بخصوص تطوير الهدم الخالق:

التفكير الجاد والملتزم بتطوير مستوى ممارسات الهدم الخالق في شركات الصناعات الغذائية

عمان لما له من أهمية كبيرة في تنشيط االبداع واالبتكار و ترسيخ صورة
الكبيرة في مدينة ّ
الشركات سمعتها في السوق والمجتمع وبالتالي تقوية مركزها التنافسي  ،ويأتي ذلك من خالل

االهتمام واعادة النظر في ممارسات بعديه الطاقة االمتصاصية والتكنولوجيا الممزقة وعلى النحو
اآلتي :

 .1توصيات بخصوص الطاقة اًلمتصاصية

عمان المتعلقة
 تحسين المهارات الجديدة لدى شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
بتطوير المنتجات الحالية وأضافة منتجات جديدة من خالل توليد المعارف المتميزة وبناء
الكفايات المتفردة.

عمان تكنولوجيا المعلومات
 توسيع أستخدام شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
واالتصاالت ونظم تكنولوجيا االنتاج بشكل واسع الغتنام الفرص الجديدة في السوق وتلبية
احتياجات العمالء.

عمان عقد اللقاءات غير الرسمية للتشارك
 تبني شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
المعرفي لكي تحقق جمع المعرفة ذات القيمة المضافة.
 .2توصيات بخصوص التكنولوجيا الممزقة

عمان في ادخال االساليب التكنولوجية
 قيام شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الجديدة غير المجربة سابقا لكي تواكب التغييرات في هيكل الصناعة.

عمان استخدام أنترنت االشياء مما يجعلها
 تبني شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
رائد في مجال تطبيقات التكنولوجية الحديثة.

 تنفيذ برامج تدريبية متطورة لغرض تأسيس الكفايات الرقمية وتطوير ممارسات واستراتيجيات
القيادة االلكترونية.
ثالثا  :توصيات بخصوص تطوير الذاكرة التنظيمية:
عمان على تطوير آليات اختيار تقنيات مبتكرة
 تشجيع شركات الصناعات الغذائية في مدينة ّ
وانشاء قواعد بيانات تسهل وصول الموظفين الى المعلومات المطلوبة بشكل افضل.
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عمان اعادة النظر في تطوير أنظمة
 يجب على شركات الصناعات الغذائية في مدينة ّ

معلومات وشبكة داخلية أكثر فاعلية الستخدامها في حل المشكالت وتوفير افضل الحلول

واالستفادة منها مستقبال .
عمان
 دعم وتطوير مستودعات المعرفة والمعلومات في شركات الصناعات الغذائية في مدينة ّ
وحرية التشارك المعرفي و جعله ضمن ثقافتها التنظيمية.

رابعا  :توصيات بخصوص اًلستثمار في عالقات (إدارة المسؤولية الشاملة  ،والهدم الخالق ،
والذاكرة التنظيمية ) :
 تفعيل االستثمار في عالقة إدارة المسؤولية الشاملة مع الهدم الخالق عن طريق زيادة ضغوط
أصحاب المصالح وتنفيذ مطالب التنمية المستدامة على الشركات ومتابعة أدائها ونقد
ممارساتها وتشخيص االنحراف مما يدفع إلى أحداث هزات تشجع على االبداع واالبتكار
وتنبني افكار جديدة غير مطروحة.
 تنشيط االستثمار في عالقة إدارة المسؤولية الشاملة بالذاكرة التنظيمية عن التحديث والتوليد
واكتساب المعارف والخبرات واعادة تصنيفها ومحاكاتها دوريا بهدف تنشيط الذكرة واستجاباتها
السريعة لضغوط أصحاب المصالح ولمطالب التنمية المستدامة وفي الوقت المناسب والكمية
المناسبة والجودة المناسبة .
 تطوير االستثمار في عالقة الذاكرة التنظيمية مع الهدم الخالق من خالل الطلب المستدام على
البيانات والمعلومات والمعارف واستخدامها الغراض البحث والتطوير واالبتكار واالبداع
المستدام وتشجيع تبني االفكار الجديدة وتطبيقها .
 زيادة التعاضد بين إدارة المسؤولية الشاملة والذاكرة التنظيمية والهدم الخالق من خالل تكوين
منظومة تفاعلية تكاملية بينهم ويفضل ان تكون هذه المنظومة عاملة على المستوى الكلي
إلدارة المسؤولية الشاملة وليس على مستوى ابعادها النها ستحقق أعلى تعاضد مع الذاكرة
التنظيمية وينعكس ذلك على تطوير ممارسات الهدم الخالق كوحدة واحدة او ببعدية .
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خامسا :الدراسات المستقبلية
تقترح الدراسة أن يتم إجراء الدراسات المستقبلية التالية:
 .1عمل دراسات مماثلة عن توظيف إدارة المسؤولية الشاملة ببعديها (ضغوط أصحاب
المصالح ومطالب التنمية المستدامة) وذلك لعدم التطرق لهما في دراسات سابقة باللغة
العربية.
 .2التوسع في الدراسة عن الهدم الخالق ببعديه (الطاقة االمتصاصية والتكنولوجيا الممزقة)
ألهميته في زيادة االبداع واالبتكار.
 .3إجراء دراسة حول أثر إدارة المسؤولية الشاملة على الهدم الخالق بوجود التفكير
االستراتيجي متغير معدل.
 .4إجراء دراسة عن أثر إدارة المواهب على الهدم الخالق بوجود التعلم االستراتيجي متغير
وسيط
 .5إجراء دراسة بنفس المتغيرات الثالثة الحالية في قطاعات أخرى غير صناعية.
 .6إجراء دراسة عن أثر النضج الرقمي على التكنولوجيا الممزقة.

129

قائمة المراجع
المراجع باللغة العربية
أبو خشبة ,محمد محمود .)2018( .تأثير ضغوط أصحاب المصالح على مماراسات إدارة سلسلة
التوريد الخضراء لتحسين أداء المنظمة :دراسة تطبيقية على عينة من المنظمات
الصناعية المصرية .مجلة جامعة اإلسکندرية للعلوم اإلدارية, 55(1), 231-261.
خالدي ،الحواس ( ،)2018المسؤولية اًلجتماعية وأثرها في اًلغتراب الوظيفي لدى مديري
المدارس اًلبتدائية ،دراسة ميدانية بوالية المسيلة" .أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم
في علم النفس ،قسم علم النفس ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد
بوضياف -المسيلة.
الدوري ،زكريا  ،صالح ،أحمد علي ( )2009الفكر اإلستراتيجي و انعكاسه على نجاح منظمات

اًلعمال  ،الياوزري.
سليميه ,عوض محمد ( :)2016الهدم الخالق في بناء المؤسسات وفق رؤية شومبيتر وتأثيره
على األداء األكاديمي وفق نموذج روممر و بارش لتحسين األداء من وجهة نظر إدارة
الشؤون األكاديمية في جامعة القدس  ,رسالة ماجستير منشورة  ,القدس  ,فلسطين.
الشاعر ،حسين ( )2016اإلبداع اإلداري وعالقته بالمهارات القيادية لدى مديري مدارس وكالة
الغوث الدولية بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،جامعة األزهر ،غزة.
شومبتر ،أ جوزيف ( ، )2011الرأسمالية واًلشتراكية والديمقراطية  ،ترجمة حيدر حاج اسماعيل
 ،المنظمة العربية للترجمة  ،بيروت

130

صالح ,أحمد علي ( :)2020إدارة األعمال الدولية ,دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
صالح ,أحمد علي ،وعبد المجيد ،عثمان :)2017( ،نظم المناعة التنظيمية وأثرها في
استراتيجيات إدارة األزمات :اختبار الدور الوسيط لنظم المعلومات اإلستراتيجية :دراسة

ميدانية على شركات الصناعات الغذائية األردنية ،مجلة كلية احمد بن محمد العسكرية
للعلوم اإلدارية والقانونية ،الدوحة ,قطر .134-94 :)1( ,3 ,
صالح  ,أحمد علي ( :)2015اإلبداع التنافسي المرجعية النظرية والحوارية الفكرية – كمدخل
لترصين منظمات األعمال العربية ,مجلة كلية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة البصرة  ,العراق,
.)14( ,7
عبيدات ,ياسين. )2019( .تقييم دور مجموعة البنك الدولي في تمويل التنمية المستدامة في
البلدان المنخفضة الدخل :دراسة حالة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء (Doctoral
dissertation).
عباس ،محمد ،و نوفل ،محمد ،و العبسي ،محمد ،و أبو عواد ،فلاير  ،)2020(،مدخل إلى مناهج
البحث في التربية وعلم النفس ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
الفاعوري ،إلهام حمود علي :)2012( ،دور الذاكرة التنظيمية في تعزيز فاعلية المنظمات

الصناعية ،اطروحة دكتوراه منشورة ،جامعة عمان العربية.
كسبة ،فادي ( )2015دور إدارة الهدم الخالق في تحسين جودة الخدمات بالقطاع الحكومي
الفلسطيني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة
األقصى.

131

ص ْمت العاملين على الذاكرة التنظيمية :دراسة
موسى ،احمد إبراهيم ،)2017( ،أثر مستوى َ

الص ِّحي بمحافظة المنوفية ،مجلة جامعة الشارقة
الص ْرف ِّ
تطبيقية على شركة ِمياه ال ُ
ش ْرب و َ
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية.172-137 :)2( ,14 ,
الياسري ،أكرم ،الحسناوي ،حسين ،والشمري ،احمد ،)2019( ،الدور الوسيط للرشاقة
اإلستراتيجية في تعزيز العالقة بين الطاقة اًلمتصاصية والبراعة التنظيمية ،بحث

استطالعي تحليلي ألراء عينة من مديري شركات اًلتصاًلت المتنقلة في العراق ،مجلة
االقتصاد واإلدارة.86-1 :)31( ,8 ,
يوسف ،رمزي ( )2015درجة استخدام مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة للتفكير
اًلستراتيجي وعالقته بدرجة أدائهم اإلداري ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،
جامعة األزهر ،غزة.

132

المراجع باللغة األجنبية

Al- amien , D. (2021), Implementing Sustainable Port in Indonesia: A
Case Study of Port of Gothenburg, Master’s thesis in Maritime
Management Master Study, Chalmers University of Technology,
Gothenburg, Sweden.
Adel Odeh, A. H., Ammar, A., & Tareq, A. O. (2021). The mediation role
of the organizational memory in the relationship between
knowledge capturing and learning organization. Cogent Business
& Management, 8(1), 1924933.
Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modelling
in practice: A review and recommended two-step approach.
Psychological Bulletin, 103(3), 411–423.
Andersen, R., (2004), "The Process of Creative Destruction: from Bision
to Measurement" , Department of Business Studies.
Angus-Leppan, T., & Benn, S. H. (2007). Building a
framework for implementing total responsibility
management. In Australian and New Zealand Academy
of Management Conference. ANZAM.
Balakrishnan, B., Tochinai, F., & Kanemitsu, H. (2020). Perceptions and
Attitudes towards Sustainable Development among Malaysian
Undergraduates. International Journal of Higher Education, 9(1),
44-51.
Batra, M., (2012), The Sustainability Challenge and its Business
Solution.

10,

(1):

182-190.

https://www.researchgate.net/publication/341615314

at:

133

Bobek, V., (2010), Total responsibility management indicators and
sustainable development, International Journal of Sustainable
Society, 2, (3):248-269.
Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. (2003). SPSS for psychologists: A
guide to data analysis using SPSS for windows. (2. baskı).
Hampshire: Palgrave: Macmillan.
Ciborowski, R. (2016). Innovation Systems in the Terms of
Schumpeterian Crea-Tive Destruction. EUREKA: Social and
Humanities, (4), 29-37.
Descotes, R. M. and Walliser, B, (2013), "Foreign market-related
knowledge absorption and the international financial performance
of SMEs" Management international, 17, (4):178-193.
Eisenman1, M., and Frenkel, M. (2021), Remembering Materiality: A
Material–Relational

Approach

to

Organizational

Memory,

Organization Theory, 2 (1): 1–24
Financial Conduct Authority, (2016), Overall responsibility and the legal
function, Discussion Paper: www.fca.org.uk/dp16-4response-form.

Gregg, C., Nayef, M., & Tumurchudur, B. (2015). Skills for Trade &
Economic Diversification (STED): Food Processing & Beverage
Sector in Jordan. ILO.
Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014).
Multivariate data analysis: A global perspective (7th ed.). Upper
Saddle River, New Jersey: Pearson Education International, Prentice
Hall.
Helmig, B., Spraul, K., & Ingenhoff, D. (2016). Under positive pressure:
How stakeholder pressure affects corporate social responsibility
implementation. Business & Society, 55(2), 151-187.

134

Hill, Charles W. L, (2021). International business: competing in the
global marketplace, Charles W. L. Hill.
Hussein, A., M., Taher., M., H & Hameed. L., M., (2020) , Employees
Retention Strategy and its Impact on Organizational Memory: An
Exploratory Research for the opinion of Faculty Members at
Private Colleges on Baghdad, Academic Journal of Interdisciplinary
Studies, 10, (1): 357–372.
Jackson, E. A., (2021), Creative Destruction Theory Space as the
Ultimate End for post-COVID-19 Recovery in Sub-Saharan
Africa, Economic Insights – Trends and Challenges, x(2) : 9-17.
Jones, G. R., & Jones, G. R. (2013). Organizational theory, design, and
change (pp. 31-33). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Li, M., Porter, A. L., & Suominen, A. (2018). Insights into relationships
between

disruptive

technology/innovation

and

emerging

technology: A bibliometric perspective. Technological Forecasting
and Social Change, 129, 285-296.
Łukiewska K., (2019), Barriers to the Innovation of the Food Industry
in the European Union Member Countries, (49): 182-190. at:
https://doi.org/10.34739/zn.2019.23-33.
Kamolsook, A., Badir., Y,. Frank, B., (2019), Consumers’ Switching to
Disruptive Technology Products: The Roles of Comparative
Economic

Value

and

Technology

Type,

at:

https://www.researchgate.net/publication/330130947
Karabal, C., (2018) The Effect of Organizational Memory on
Organizational Resistance to Change: A research on the
Construction Sector in Istanbul, Conference: Global Business
Research Symposiums At: Istanbul.

135

Kivimaa, P. and Kern, F. (2016) Creative Destruction or Mere Niche
Support? Innovation Policy Mixes for Sustainability Transitions,
Research Policy, 45, 205-217.
Martin, S., Wolfgang K. and Monika, S. (2019) A new competition
framework for the digital economy, Federal Ministry for Economic
Affairs

and

Energy

Public

Relations

Email:

publikationen@bundesregierung.de www.bmwi.de.
Masadeh, M., (2019) Impact of the Creative Demolition Management in
Improving of the Business Organizations Performance in the
Jordanian Hashemite Kingdom A Case Study of Jordanian
Phosphate Mines Company, Advances in Management & Applied
Economics, 9, (4) : 95-120.
Mikl, J., Herold, D. M. Pilch K, and Kummer S., (2021), Understanding
disruptive technology transitions in the global logistics industry:
the role of ecosystems, Review of International Business and
Strategy, 31, (8) : 62-79.
Müller, J. M., Buliga, O., & Voigt, K. I. (2021). The role of absorptive
capacity and innovation strategy in the design of industry 4.0
business

Models-A

comparison

between

SMEs

and

large

enterprises. European Management Journal, 39(3), 333-343.
Muriel, D., (2017) Do Productive Recessions Show the Recuperative
Powers of Capitalism? Schumpeter’s Analysis of the Cleansing
Effect, Journal of Economic Perspectives. 31, (1): 245–256.
Nightingale, P. (2015) Schumpeter’s Theological Roots? Harnack and
the Origins of Creative Destruction, Journal of Evolutionary
Economics, 25 (1) : 69- 75.

136

Rigdon, E. (2016): Choosing PLS path modeling as analytical method in
European Management Research: A realist perspective. European
Management Journal, forthcoming
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A
skill building approach. John Wiley & Sons.
Stofkova, Z., & Sukalova, V. (2020). Sustainable development of human
resources in globalization period. Sustainability, 12(18), 7681.
Sudeeptha I., & Galahitiyawe, N., (2020), The impact of stakeholder
pressure on the adoption of green practices by manufacturing
firms (Concept Paper), Conference Paper · December 2020. at:
https://www.researchgate.net/publication/351515111.
Yongfu, S., Liheng, W., Zongtan, S., Kunsheng, W., Liangyuan, H., Jian, C.,
... & Xitong, K. (2017). Connotation and selection of disruptive
technologies that lead industrial change. Strategic Study of Chinese
Academy of Engineering, 19(5), 9-16. ISO 690
Yu, S., Zhang, Y., Yu, J., Yang, X., & Mardani, A. (2021). The Moderating
Impact

of

Organizational

Identity

Strength

between

Strategic

Improvisation and Organizational Memory and Their Effects on
Competitive Advantage. Sustainability, 13(6), 3207.

المالحق
الملحق ()1
قائمة بأسماء السادة محكمي اإلستبانة
الرقم

االسم

الجامعة

1

أستاذ دكتور د .راتب صويص

الجامعة األردنية

2

أستاذ دكتور د .سامر البشابشة

جامعة مؤتة

3

أستاذ دكتور د .سامر الدحيات
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أستاذ دكتور د .شاكر الخشالي

الجامعة العلوم األسالمية العالمية
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أستاذ دكتور د .شفيق حداد

جامعة الشرق األوسط
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أستاذ مشارك د .خالد الشوابكة
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رتبت أسماء السادة المحكمين على أساس الرتبة العلمية ومن ثم الحرف األبجدي.

الملحق ()2
اإلستبانة

السيدات والسؤؤؤؤادة اًلفاضل
تحية طيبة وبعد،،،
انطالقا من اهمية قطاع الصناعات الغذائية في االردن الذي يعتبر رافد أساسي لالقتصاد األردني
وقدرته على االستمرارية واالنتاج على الرغم من أزمة جائحة كورونا .Covid-19
تقوم الباحثة بدراسة بعنوان " توظيف إدارة المسؤولية الشاملة في إحداث الهدم الخالق من
عمان"-
خالل الذاكرة التنظيمية -دراسة ميدانية في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ادارة األعمال من جامعة الشرق

األوسط ،ونظ ار لما نعهده فيكم من خبرة وقدرة وكونكم االقدر على التعامل مع فقرات هذه االستبانة،
كما تعد مشاركتكم في تقديم الصورة الحقيقية ذات تأثير ايجابي في إخراج هذه الدراسة بالمستوى
المطلوب ،لذا نرجو تفضلكم بوضع عالمة ( √ ) امام اإلجابة التي ترونها مناسبة لكل سؤال.
واود اعالمكم بأن البحث سوف يستعمل لألغراض العلمية حص ار وسيتم التعامل مع المعلومات
الواردة في االستبانة بسرية تامة.
وتقبلوا فائق اًلحترام والتقدير
الباحثة

بإشراف األستاذ الدكتور

غاده طه رفيق رفيق

أحمد علي صالح
تشرين الثاني2021/

اوًلا :المعلومات العامة (الخصائص الديموغرافية)
يرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة ( )xفي المكان المناسب:
 -1النوع اًلجتماعي:
أنثى

ذكر
 -2العمر

من  -31أقل من  36سنه

 30سنه فأقل

من  -41أقل من 46سنه

من  -36أقل من  41سنه
 46سنه فأكثر
 -3المستوى التعليمي
ثانوية عامة او دبلوم مجتمع
بكالوريوس
ماجستير

دبلوم عال
دكتوراه

 -4طبيعة العمل
عضو مجلس ادارة
مدير عام
رئيس/مدير قسم

نائب مدير عام
موظف

 -5سنوات الخبرة
 5سنوات فأقل
من – 11أقل من 16سنة

من  – 6أقل من 11سنة
 16سنة فأكثر

اوًلا :إدارة المسؤولية الشاملة ( :)Responsibility Management Totalمـنهج نظـامي تعتمـده فـي شـركات
عمـان فـي توظيـف وادارة مسـؤولياتها تجـاه ضـغوط أصـحاب المصـالح ومطالـب
الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ

التنميــة المســتدامة وتقــاس بدرجــة اســتجابة أف ـراد عينــة الد ارســة علــى الفق ـرات المعــدة لهــذه الغايــة فــي المقيــاس المحــدد

لذلك.

الفقرات

بدرجة
كبيرة
جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

5

4

3

2

1

القانونية والمجتمعية
ضغوط أصحاب المصالح ( :)Stakeholder Pressureالممارسات التي يقوم بها أصحاب الحقوق
ّ

عمان وكذلك الضغوط المتعلقة بآليات مشاركتهم الفاعلة في
الذين لهم عالقة في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الرقابة لتحقيق أهدافهم وحصولهم على المعلومات المطلوبة لتحقيق النزاهة و الشفافية واإلفصاح ،وتقاس بدرجة استجابة أفراد
عينة الدراسة على الفقرات المعدة لهذه الغاية في المقياس المحدد لذلك.

 .1تحدد شركتنا أهدافها االستراتيجية بناء على تطلعات أصحاب المصالح.
 .2تخضع شركتنا للرقابة من قبل أصحاب المصالح بشأن تطبيق أنظمة
السالمة المهنية.
 .3تقدم شركتنا المعلومات المطلوبة ألصحاب المصالح عند طلبها .
 .4تفصح شركتنا عن بياناتها المالية بشفافية.
 .5تنسق شركتنا الموارد التنظيمية لتحقيق أهداف أصحاب المصالح كافة.
 .6تهتم شركتنا بتحليل الشكاوى الواردة من أصحاب المصالح.
.7

تشجع شركتنا على بناء عالقات طويلة األمد مع العمالء .

 .8تلتزم شركتنا باالمتثال للقوانين الحكومية المتعلقة بقواعد ممارسة االعمال
التجارية الصحيحة.
 .9تتبنى شركتنا ثقافة تنظيمية تشجع على تطبيق الممارسات البيئية .
 .10تحرص شركتنا على االلتزام األخالقي .
مطالب التنمية المستدامة ) :(Sustainable Development Demandsالعملية التي تقوم في شركات الصناعات

عمان لتلبية احتياجات الحاضر دون المساومة على حقوق األجيال المقبلة في تلبية احتياجاتهم،
الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وااللتزام بتنفيذ اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحفاظ على النمو االقتصادي وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة على
الفقرات المعدة لهذه الغاية في المقياس المحدد لذلك.
 .11تهتم شركتنا بتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان إتاحة الفرص التنموية
لألجيال القادمة
 .12تطور شركتنا أنظمة اإلدارة المالية لتحسين التنمية االقتصادية
المستدامة طويلة االجل .
 .13تعتمد شركتنا بطاقة االداء المتوازن المستدام .

 .14تنفذ شركتنا االنشطة ذات االولوية بتحسين مؤشر رضا العمالء .
 .15تلتزم شركتنا بتعليمات منع التلوث البيئي .

 .16تلتزم شركتنا بتنفيذ اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية .
 .17تمتلك شركتنا نظام معلومات بيئي يدعم اإلنتاج النظيف .
 .18تساهم شركتنا بالنمو االقتصادي من خالل االرتقاء بالجودة .
 .19تهتم شركتنا بالتنبؤات المتعلقة بالتغييرات السكانية المستقبلية .
 .20تنفذ شركتنا برامج تدريبة تهتم بتطوير قدرات التنمية المستدامة.

ثانيا :الهدم الخالق ( :)Creative Destructionاستجابة في شركات في قطاع الصناعات الغذائية الكبيرة في
عمان لظروف المنافسة في البيئة التي تضمن لها االستمرار والبقاء من خالل استبعاد أساليب وأنظمة العمل
مدينة ّ
القديمة واحالل ما هو جديد وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة على الفقرات المعدة لهذه الغاية في المقياس
المحدد لذلك.

الفقرات

بدرجة
كبيرة
جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

5

4

3

2
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عمان على تحديد
الطاقة اًلمتصاصية ( :)Absorptive Capacityقدرة في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
وتعيين وتقييم واستيعاب واستخدام معرفة جديدة بهدف انتاج االبداع والتحديث المستمر وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة
على الفقرات المعدة لهذه الغاية في المقياس المحدد لذلك.
 .21تمتلك شركتنا استراتيجية الكتساب المعرفة المتميزة.
 .22تحدد شركتنا الفرص الجديدة في السوق لتلبية احتياجات العمالء .
 .23تقوم شركتنا بتطوير منتجاتها من خالل استخدام معرفة جديدة بهدف
التحديث المستمر.
 .24تقوم شركتنا بدراسة التغييرات الديناميكية في متطلبات السوق .
 .25تستخدم شركتنا اللقاءات غير الرسمية في جمع المعرفة ذات القيمة
المضافة.
 .26تركز شركتنا على بناء مهارات جديدة تتعلق بتطوير المنتجات .
 .27تستجيب شركتنا الستيعاب الكم الهائل من التغييرات في بيئتها
الديناميكية.

 .28تدرك شركتنا فائدة المعرفة الخارجية الجديدة .
 .29تتبنى شركتنا تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع .

 .30تمتلك شركتنا القدرة على توليد المعارف الجديدة المتميزة .
عمان على توفير
التكنولوجيا الممزقة ( :)Disruptive Technologyقدرة شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ
الشروط والمستلزمات والبنية التحتية لتبني للتكنولوجيا الحديثة ذات التطبيقات المتميزة واحاللها بدال من التكنولوجيا القديمة
وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة على الفقرات المعدة لهذه الغاية في المقياس المحدد لذلك.
 .31تحرص شركتنا على امتالك تطبيقات تكنولوجية حديثة .
 .32توفر شركتنا بنية تحتية تكنولوجية ذات جودة عالية .
 .33تتبنى شركتنا برمجيات متطورة.
 .34تستخدم شركتنا أنترنت األشياء .

 .35تتبنى شركتنا الحوسبة السحابية .
ادرة عملياتها .
 .36تستخدم شركتنا وسائل التواصل االجتماعي في ا
 .37تخاطر شركتنا في ادخال األساليب التكنولوجية الجديدة غير المجربة
سابقا .
 .38تقيم شركتنا شراكات استراتيجية مع شركات أخرى إلحالل التكنولوجيا
الجديدة.
 .39تمارس شركتنا القيادة االلكترونية مع جميع أصحاب المصالح.
 .40تدير شركتنا التكنولوجيا في ضوء التغييرات في هيكل الصناعة.

ثالثا :الذاكرة التنظيمية ( :)Organizational Memoryقاعدة بيانات تتضمن المعرفة والخبرات والمهارات
عمان وتستثمرها في اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت
التي تتمتع في شركات الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة ّ

والتصدي للتحديات وتحقيق االهداف وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة على الفقرات المعدة لهذه الغاية في
المقياس المحدد لذلك.

الفقرات
 .41تمتلك شركتنا قاعدة بيانات لتخزين خبراتها.
 .42تعتمد شركتنا األنظمة المحوسبة في حفظ المعرفة بشكل مستمر.
 .43تقوم شركتنا بتخزين المعرفة المكتسبة .
 .44تدعم شركتنا تقنية المعلومات إلدارة المعرفة .

بدرجة
كبيرة
جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

5

4

3

2

1

 .45تمتلك شركتنا ذاكرة صلبة مثل قواعد البيانات .
 .46تستثمر شركتنا في الذاكرة المرنة المتمثلة بتجارب الموظفين بوصفها
احد مصادر إثراء ذاكرتها .
 .47تحتفظ شركتنا بتجاربها السابقة لدعم عملية اتخاذ القرار .
 .48تعتمد شركتنا اكتساب المعرفة القائمة على الذكاء االصطناعي .
 .49تمتلك شركتنا معلومات نوعية ألداء اعمالها .
 .50تحتفظ شركتنا بقصص النجاح للشركات المتميزة .
 .51تشجع شركتنا مناقلة الخبرات المخزونة بالذكرة بين موظفيها.
 .52تعتمد شركتنا على توثيق المؤهالت المطلوبة ألداء العمل .
 .53تمتلك شركتنا خريطة معرفية توضح المهارات الخاصة بالموظفين .
 .54تشجع شركتنا التشارك المعرفي من خالل منح حرية للوصول
للمعلومات .

 .55تشجع شركتنا التعلم الجماعي من خالل تحليل المعارف الموجودة في
ذاكرتها.
 .56تخزن شركتنا المعرفة لتوفير افضل حلول للمشكالت المطلوبة .
 .57تثمن شركتنا ذاكرة الموظف من خالل االستفادة من معارفها كرصيد في
ذاكرتها .
 .58تستخدم شركتنا اساليب تسهل وصول الموظفين للمعلومات المطلوبة .

الملحق ()3
كتاب تسهيل المهمة

